LISTA DE MATERIAL - BERÇÁRIO - 2022
MATERIAL DE USO PESSOAL

KIT DE HIGIENE PARA USO INDIVIDUAL DO ALUNO

01

Lençol com elástico (IDENTIFICADO E TROCADO DIARIAMENTE)

01 Creme dental (IDENTIFICADO)

01

Manta leve (IDENTIFICADA E LAVADA SEMANALMENTE)

01 Pente ou escova de cabelo (IDENTIFICADO)

08

Fraldas descartáveis (PERÍODO INTEGRAL)

01 Pomada para assadura (IDENTIFICADA)

04

Trocas de uniforme (CONFORME A TEMPERATURA)

01 Lenço umedecido (IDENTIFICADO)

01

Copo com bico de silicone para água (IDENTIFICADO)

01 Sabonete líquido (IDENTIFICADO)

01

Fralda de tecido (IDENTIFICADA)

01 Xampu (IDENTIFICADO)

01

Dedeira ou escova de dente com proteção (IDENTIFICADA)

01

04

Babadores de plástico.

03 Sacolas plásticas (PARA O ENVIO DE ROUPAS SUJAS)

Toalha de banho (IDENTIFICADA E TROCADA

DIARIAMENTE)

MATERIAL PEDAGÓGICO INDIVIDUAL DO ALUNO
01

Brinquedo pedagógico adequado para a faixa etária

02 Folhas de emborrachado estampado (EVA)

01
01

Novaprint Moldura 7 cores (Formato A4 ou A3)
Fantoche ou dedoches

01 Pote de tinta guache (250ml)
01 Folha de papel pardo

01

Livro de plástico ou tecido

02 Pastas catálogo (10 plásticos)

02

Bloco escolar criativo (420mm x 297mm)

01 Pote de massinha de modelar (500ml)

03

Folhas de emborrachado liso (EVA)
Cartolinas divertidas ou scrap

02 Folhas de papel celofane
01 Metro de tecido algodão cru

02

OBSERVAÇÕES
➢ Todo material deverá vir devidamente identificado. Portanto, não nos responsabilizamos por qualquer objeto ou material que não esteja devidamente
identificado.
➢ Materiais recicláveis serão pedidos no decorrer do ano.
➢ Usaremos a Agenda Digital que os pais acessarão no início das aulas.

SGAS - Q. 906 -CONJ. “F” - BRASILIA - DF.

Fone: (61) 3442.8650

www.educacaofatima.com.br

PLANEJAMENTO DA UTILIZAÇÃO DOS MATERIAIS - BERÇÁRIO
MATERIAIS

UTILIZAÇÃO/ATIVIDADES

01

Brinquedo pedagógico adequado para a faixa
etária.

Para atividades pedagógicas e socialização.

01

Novaprint Moldura 7 cores (Formato A4 ou A3)

Elaboração do portfólio.

01

Fantoche ou dedoches.

Para atividades pedagógicas e socialização.

01

Livro de plástico ou tecido

Para atividades pedagógicas e socialização.

01

Bloco escolar criativo (420mm x 297mm)

Para desenvolver projetos e releitura de livros.

03

Folhas de emborrachado liso (EVA)

Elaboração de máscaras, desenhos, fantoches e demais
atividades artísticas.

02

Cartolinas divertidas ou scrap

Elaboração do portfolio.

02

Folhas de emborrachado estampado (EVA)

Elaboração de máscaras, desenhos, fantoches e demais
atividades artísticas.

01

Pote de tinta guache (250ml)

Para pintura e atividades artísticas.

01

Folha de papel pardo

Elaboração de cartazes e painéis.

02

Pastas catálogo (10 plásticos)

Para organizar as atividades dos projetos semestrais.

01

Pote de massinha de modelar (500ml)

Desenvolvimento da motricidade fina e criatividade.

02

Folhas de papel celofane

Vivências pedagógicas com as cores.

01

Metro de tecido algodão cru

Lembrancinhas, colchas de retalho, etc.

LISTA DE MATERIAL - MATERNAL I - 2022
LIVROS PARADIDÁTICOS - ESCOLHA 04 DAS SUGESTÕES ABAIXO
O balde das Chupetas
Autores: Hetzel e Massarani
Editora Manati
Minha família
Autor: Todd Parr
Editora: Panda Books

O que tem dentro da sua
fralda?
Autor: Guido Van Genechten
Editora Brinque-Book
Os Animais do Mundinho
Autora: Ingrid Biesemeyer
Bellinghausen
Editora DCL

O livro dos sentimentos
Autor: Todd Parr
Editora Panda Books

O Mundinho de Boas Atitudes
Autora: Ingrid Biesemeyer
Bellinghausen
Editora DCL

O jacarezinho mordedor
Autor: Ellen Santana Rosa
Editora Cora

A galinha choca
Autores: Mary França e Eliardo
França
Editora Ática

A cesta da Dona Maricota
Autora: Tatiana Belinky
Editora: Paulinas

As cores do mundinho
Autora: Ingrid Biesemeyer
Bellinghausen
Editora DCL

MATERIAL INDIVIDUAL- COLOCAR NOME NOS MATERIAIS
( )
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

01 caixa de giz de cera jumbomeu 1º giz
01 pincel grosso
01 tubo de cola branca 250 ml
02 potes de tinta guache 250ml
01 caixa de cola colorida
01 pote de massinha de modelar
500g

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

( )

04 folhas de E.V.A
01 folha de papel cartão
01 folha de papel chambril
02 metros de papel contact
02 blocos criativos A3
420mmX297mm colorido
02 novaprint moldura 7 cores
(formato A4 ou A3)

( )
( )
( )
( )
( )
( )

01 folha de papel crepom
01 folha de cartolina dupla face
02 folhas de EVA com glitter ou
estampado
01 bloco de cartolina colorida A-4
01 garrafinha para água
01 camiseta adulto (pode ser
usada) para pintura

( )
( )
( )
( )
( )

( )

01 caixa de sapato encapada (com
nome)
01 pacote de olho móvel
01 metro de tecido algodão cru.
01 brinquedo pedagógico para essa
faixa etária
01 Kit higiene pessoal- escova de
dente, toalha e creme dental com
nome
1 copo com bico p/ sucos

OBSERVAÇÕES
❖ Usaremos Agenda Digital que os pais acessarão no início das aulas.
❖ O material deverá ser entregue impreterivelmente nos dias 03 e
04/02/2022, das 8h às 16h – Ed. Infantil e do 1º ao 5º ano.
❖ Materiais recicláveis serão pedidos no decorrer do ano letivo.

SGAS - Q. 906 -CONJ. “F” - BRASILIA - DF.

❖ Crianças matriculadas no horário integral deverão trazer ainda: sabonete, 2
mudas de uniformes e fraldas descartáveis, se necessário.
❖ O uso do uniforme é obrigatório nas dependências da escola.
❖ Todo o material deverá vir devidamente identificado.

Fone: (61) 3442.8650

www.educacaofatima.com.br

PLANEJAMENTO DA UTILIZAÇÃO DOS MATERIAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL -MATERNAL I
MATERIAIS
UTILIZAÇÃO/ ATIVIDADES
01
01
01
02
01
01

caixa de giz de cera jumbo- meu 1º giz
pincel grosso
tubo de cola branca 250 ml
potes de tinta guache 250ml
caixa de cola colorida
pote de massinha de modelar 500g

04

folhas de E.V.A

01
01
02
02

folha de papel cartão
folha de papel chambril
metros de papel contact
blocos criativos A3 420mmX297mm colorido
novaprint moldura 7 cores (formato A4 ou
A3)
folha de papel crepom
folha de cartolina dupla face
folhas de EVA com glitter ou estampado
bloco de cartolina colorida A-4
garrafinha para água
camiseta adulto (pode ser usada) para
pintura
caixa de sapato encapada (com nome)
pacote de olho móvel
metro de tecido algodão cru.
brinquedo pedagógico para essa faixa etária
Kit higiene pessoal- escova de dente, toalha
e creme dental com nome
copo com bico p/ sucos

02
01
01
02
01
01
01
01
01
01
01
01
01

Para desenho e pintura.
Pinturas em atividades artísticas diversas.
Colagem de materiais diversos na elaboração das atividades.
Pinturas artísticas, painéis e demais atividades.
Pinturas e desenhos em diversas atividades etc.
Desenvolvimento da coordenação motora e criatividade.
Elaboração de desenhos, máscaras, fantoches, atividades artísticas e
letras.
Capas dos projetos, máscaras. Serão utilizados nas datas comemorativas.
Confecção de painéis, atividades em sala de aula, etc.
Plastificar a ficha do nome, bingos, quebra-cabeça, etc.
Para desenvolvimento de projetos e releitura de livros.
Para desenvolvimento de projetos e releitura de livros.
Confecção de painéis, atividades em sala de aula, etc.
Capas dos projetos e releituras.
Confecção de lembranças, painéis e letras.
Para desenvolvimento de projetos e releitura de livros.
Para beber água no decorrer da rotina escolar.
Vestir durante as atividades artísticas envolvendo pintura e outros.
Organização do material escolar do aluno.
Confecção de lembranças, aventais teatrais, sacolinhas,etc.
Para confecção de atividades pedagógicas e sacolinhas de leitura.
Para atividades pedagógicas e socialização.
Higienização diária de uso individual.
Usado para oferecer água para as crianças no decorrer da rotina diária.

LISTA DE MATERIAL - MATERNAL II - 2022
LIVRO DIDÁTICO
Coleção Toni Itinerários – Bambino – (Portifólio parte 01, Portifólio parte 02, Itinerários da Família e Toni em Ação)
Educação Infantil - Integrado
Autoras: Angélica Prado e Cristina Hulle
Editora: FTD

LIVROS PARADIDÁTICOS - ESCOLHA 04 DAS SUGESTÕES ABAIXO
Qual é a cor do amor?
Longe Perto
Autores: Linda Strachan e David
Autora: Lúcia Dias
Woytowycz
Editora: Elementar
Editora Brinque-Book
O mundinho de boas atitudes
O canto do passarinho
Autor: Ingrid Bilsemeyer
Autor: Neila Corquato
Bellinghausen
Editora: Mais Amigos
Editora: DCL

123 do mundinho
Autor: Ingrid Bilsemeyer
Bellinghausen
Editora: DCL
Sem Fraldas
Autor: Flávia Cipriani
Editora: Franco

As famílias do mundinho
Autor: Ingrid Bilsemeyer
Bellinghausen
Editora: DCL
As brincadeiras do mundinho
Autor: Ingrid Bilsemeyer
Bellinghausen
Editora: DCL

Vamos abraçar o mundinho
Autor: Ingrid Bilsemeyer
Bellinghausen
Editora: DCL
O som do mundinho
Autor: Ingrid Bilsemeyer
Bellinghausen
Editora: DCL

MATERIAL INDIVIDUAL- COLOCAR NOME NOS MATERIAIS
( )
( )
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

03 potes de massinha de modelar
500g
01 caixa de giz de cera jumbo –
meu 1° giz
02 potes de tinta guache 250 ml
01 pincel grosso
01 tubo de cola branca 250 ml
01 pote de tinta guache fosca
01 pote de tinta para tecido 37ml

(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)

02 folhas de papel crepom
01 folha de papel cartão
02 folhas de cartolina dupla face
02 blocos de cartolina A4
02 folhas de E.V.A com glíter
03 folhas de E.V.A plus
02 blocos papers colorido
02 novaprint moldura 7 cores
(formato A4 ou A3)

( )
( )
( )
( )
( )

02 folhas de papel chambril
02 metros de papel contact
transparente
02 blocos criativos A3
420mmX297mm colorido
01 brinquedo pedagógico
01 camiseta adulto para pintura
(pode ser usada)

( )
( )
( )
( )

01 metro de tecido algodão cru
01 garrafinha identificada para água
01 caixa de sapato encapado (com
nome)
01 kit higiene pessoal - Escova de
dente, toalha e creme dental com
nome

OBSERVAÇÕES
❖ Usaremos Agenda Digital que os pais acessarão no início das aulas.
❖ O material deverá ser entregue impreterivelmente nos dias 03 e 04/02/2022,
das 8h às 16h – Ed. Infantil e do 1º ao 5º ano.
❖ Materiais recicláveis serão pedidos no decorrer do ano letivo.

SGAS - Q. 906 -CONJ. “F” - BRASILIA - DF.

❖ Crianças matriculadas no horário integral deverão trazer ainda: sabonete,
2 mudas de uniformes e fraldas descartáveis, se necessário.
❖ O uso do uniforme é obrigatório nas dependências da escola.
❖ Todo o material deverá vir devidamente identificado.

Fone: (61) 3442.8650

www.educacaofatima.com.br

PLANEJAMENTO DA UTILIZAÇÃO DOS MATERIAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL -MATERNAL II
MATERIAIS
UTILIZAÇÃO/ ATIVIDADES
03
01
02
01
01
01
01
02
01
02
02

potes de massinha de modelar 500g
caixa de giz de cera jumbo – meu 1° giz
potes de tinta guache 250 ml
pote de tinta guache fosca
pote de tinta para tecido 37ml
pincel grosso
tubo de cola branca 250 ml
folhas de papel crepom
folha de papel cartão
folhas de cartolina dupla face
blocos de cartolina A4

02

folhas de E.V.A com glíter

03

folhas de E.V.A plus

02

blocos papers colorido

01

novaprint moldura 7 cores (formato A4 ou
A3)
folhas de papel chambril
metros de papel contact transparente
blocos criativos A3 420mmX297mm colorido
brinquedo pedagógico
camiseta adulto para pintura (pode ser
usada)
metro de tecido algodão cru

01

garrafinha identificada para água

01

caixa de sapato encapado (com nome)
kit higiene pessoal - Escova de dente, toalha
e creme dental com nome

02
02
02
02
01
01

01

Desenvolvimento da motricidade/ criatividade.
Pinturas individuais.
Pinturas artísticas. Serão utilizados nas datas comemorativas.
Pinturas artísticas, painéis e demais atividades.
Pinturas artísticas, painéis e demais atividades.
Pinturas individuais e coletivas em atividades diversas.
Colagem de materiais diversos na elaboração das atividades.
Colagem e confecções de bordas e atividades dirigidas
Capas dos projetos, máscaras. Serão utilizados nas datas comemorativas
Acabamento de atividades dos projetos coletivos, bordas, etc.
Para desenvolvimento de projetos e releitura de livros.
Elaboração de desenhos, máscara, fantoches e atividades artísticas,
letras.
Elaboração de desenhos, máscara, fantoches e atividades artísticas,
letras.
Confecções de painéis, atividades coletivas em sala de aula. Serão
utilizados nas datas comemorativas.
Para desenvolvimento de projetos e releitura de livros.
Confecção, painéis, atividades em sala de aula, etc.
Confecção de fichas com nomes.
Para desenvolvimento de projetos e releitura de livros.
Para fins pedagógicos e socialização.
Vestir durante as atividades artísticas envolvendo pintura e outros.
Para a confecção de atividades pedagógicas e sacolinha literária.
Para beber água no decorrer da rotina escolar. Será utilizada no decorrer
do ano letivo.
Organização do material individual escolar no ano letivo.
Para uso individual de Higienização diária.

LISTA DE MATERIAL - MATERNAL III - 2022
LIVRO DIDÁTICO
Coleção Toni Itinerários – Educação Infantil 1 – (Portifólio parte 01, Portifólio
parte 02, Itinerários da Família e Toni em Ação)
Educação Infantil – Integrado
Autoras: Angélica Prado e Cristina Hulle
Editora: FTD

Kit Standfor Evolution / FTD - EI 1 (Maternal 3)

LIVROS PARADIDÁTICOS - ESCOLHA 04 DAS SUGESTÕES ABAIXO
Quer conhecer as
diferenças?
Autor: João Rodrigues
Editora: Franco
Era uma vez um menino
travesso
Autor: Bia Vilela
Editora: Moderna

A galinha dos vizinhos e o
alfabeto da sopinha
Autora: Bia Vilela
Editora Escala Educacional
O varal
Autor: Renato Bueno
Ilustrações: Gilles Eduar
Editora: FTD

Quer conhecer a natureza?
Autora: Iris Borges
Editora: Franco

Salada de Frutas: números e
formas
Autora: Nata Raagiotte
Editora: Carochinha

Menina bonita do laço de fita
Autor: Ana Maria Machado
Editora: Ótica

Maria vai com as outras
Autor: Silvia Orthof
Editora: Ática

O joelho Juvenal
Autor: Ziraldo
Editora: Melhoramentos

Quer conhecer o corpo
humano?
Autor: Ires Borges
Editora: Franco

MATERIAL INDIVIDUAL- COLOCAR NOME NOS MATERIAIS
( )
( )
( )
(
(
(
(

)
)
)
)

( )

02 caixas de lápis colorido
tridimensional jumbo
06 lápis preto jumbo
tridimensional (escrever)
01 cola colorida auto relevo cores
variadas
01 pincel
01 tubo de cola grande 500ml
01 caixa de cola colorida
02 potes de tinta guache 250ml
(cores variadas)
02 caderno sem pauta (45) folhas
(capa dura)

( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )

01 caixa de giz de cera
02 potinhos de glitter (cores
variadas)
03 potes de massa de modelar
01 estojo de pincel atômico 6
cores
02 blocos de cartolina colorida
02 folhas de cartolina dupla face
02 novaprint moldura 7 cores
(formato A4 ou A3)
01 pote de tinta para tecido 37 ml

(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)

( )

02 folhas de papel cartão
02 folhas de EVA cores variadas
02 folhas EVA com glitter
01 folha de papel crepom
02 blocos papel colorido
02 metros de papel contact
02 blocos criativos A3
420mmX297mm colorido
01 jogo pedagógico em madeira
ou plástico resistente

( )
( )
( )
( )
( )

01 metro de tecido algodão cru
01 camiseta adulto para pintura
(pode ser usada)
01 caixa de sapato encapada.
01 garrafinha para uso individual
(com nome)
01 kit para higiene bucal, sendo
um estojo contendo: Escova e
creme dental, toalhinha de mão
(identificados)

OBSERVAÇÕES
❖ Usaremos Agenda Digital que os pais acessarão no início das aulas.
❖ O material deverá ser entregue impreterivelmente nos dias 03 e 04/02/2022,
das 8h às 16h – Ed. Infantil e do 1º ao 5º ano.

SGAS - Q. 906 -CONJ. “F” - BRASILIA - DF.

❖ Materiais recicláveis serão pedidos no decorrer do ano letivo.
❖ Todo o material deverá vir devidamente identificado.
❖ O uso do uniforme é obrigatório nas dependências da escola.

Fone: (61) 3442.8650

www.educacaofatima.com.br

PLANEJAMENTO DA UTILIZAÇÃO DOS MATERIAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL -MATERNAL III
MATERIAIS
UTILIZAÇÃO/ ATIVIDADES
02
06
01
01
01
01
01
02
01
01

caixas de lápis colorido tridimensional jumbo
lápis preto jumbo tridimensional (escrever)
cola colorida alto relevo cores variadas
pincel
tubo de cola grande 500ml
caixa de cola colorida
pote de tinta para tecido 37 ml
potes de tinta guache 250ml (cores variadas)
caderno sem pauta 96 folhas - capa dura
caixa de giz de cera

02

potinhos de glitter (cores variadas)

03
02
02
02
02
02
02
02
01

potes de massa de modelar
estojos de pincel atômico 6 cores
blocos de cartolina colorida
folhas de cartolina dupla face
novaprint moldura 7 cores (formato A4 ou A3)
folhas de papel cartão
folhas de EVA cores variadas
folhas EVA com glitter
folha de papel crepom

02

blocos papel colorido

02
02
01
01
01
03
06

metros de papel contact
blocos criativos A3 420mmX297mm colorido
jogo pedagógico em madeira ou plástico resistente
metro de tecido algodão cru
camiseta adulto para pintura (pode ser usada)
01 caixa de sapato encapada.
01 garrafinha para uso individual (com nome)
01 kit para higiene bucal, sendo um estojo contendo:
Escova e creme dental, toalhinha de mão (identificados)

02

Pinturas em atividades artísticas diversas.
Para desenho e escrita espontânea.
Confecção de desenhos e pinturas em tecidos, etc.
Pinturas em atividades diversas.
Colagem de materiais diversos na elaboração das atividades.
Confecção de desenhos e pinturas em tecidos, etc.
Pinturas artísticas, painéis e demais atividades.
Atividades artísticas. Serão utilizados nas datas comemorativas.
Para registro das atividades.
Para desenho e pintura.
Acabamento de cartazes, confecções de mascaras etc. Serão utilizados nas
datas comemorativas.
Serão utilizados nas datas comemorativas.
Pinturas em atividades diversas.
Pinturas e desenhos.
Para desenvolvimento de projetos e releitura de livros.
Para desenvolvimento de projetos e releitura de livros.
Atividades como: cartão, painéis etc.
Confecções de lembrancinhas, letras, fantoches etc.
Elaboração de desenhos, máscara, fantoches e atividades artísticas, letras.
Capas dos projetos, máscaras etc.
Confecção de painéis, atividades em sala de aula, dobraduras etc. Serão
utilizados nas datas comemorativas.
Confecções de fichas do nome e murais.
Para desenvolvimento de projetos e releitura de livros.
Para a dinamização das aulas e fixação de letras e números.
Para confecção de sacolinha da leitura, colcha de retalhos etc.
Para utilizar na aula de pintura
Organização do material escolar individual.
Para beber água no decorrer da rotina escolar.
Higienização diária.

