COLÉGIO MAGNUM BURITIS
LISTA DE MATERIAL 2022
2º PERÍODO – EDUCAÇÃO INFANTIL
RELAÇÃO DE MATERIAL DE USO INDIVIDUAL PARA AS AULAS PRESENCIAIS:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

02 Pastas Brasil de plástico, com elástico (dever de casa e material de Língua Inglesa).
01 mochila para carregar o material diário, na qual caibam: Pasta Brasil, estojo e caderno.
01 caderno de desenho espiral grande, 48 folhas (para FHCV).
02 cadernos (tipo brochurão, não pode ser capa dura) sem pauta, com margem (dever de casa e aula).
01 Jogo pedagógico com letras em caixa alta (Bingo de letras, Soletrando, Sílabas, Palavras, Cruza-letras,
Forma Palavras, Lince Alfabeto).
01 tesoura sem ponta, de boa qualidade, com o nome do aluno gravado.
01 camisa de malha (do pai ou da mãe), para ser usada como avental em atividades de Arte (marcada
com o nome da criança), que deverá permanecer na mochila.
01 estojo contendo os materiais abaixo relacionados:
05 lápis nº 2, tipo triangular, jumbo grande.
12 lápis de cor, tipo triangular, jumbo grande.
01 cola em bastão.
01 apontador de lápis, com depósito, para lápis jumbo.
01 borracha macia.
Os materiais do estojo deverão ser substituídos ao longo do ano, de acordo com a necessidade.
01 conjunto de hidrocor - ponta fina - com 12 cores.
01 estojo de canetas para retroprojetor - coloridas.
03 canetas pretas (Futura).
01 conjunto de caneta hidrocor - ponta grossa - com 12 cores.
03 máscaras higienizadas e marcadas com o nome e sobrenome da criança, acondicionadas em saco
plástico lacrado.
01 caixa de blocos lógicos Dienes.
Livro: O pato e o sapo – Sônia Junqueira – Editora Ática (letra bastão).
Livro: O peru de peruca – Sônia Junqueira – Editora Ática (letra bastão).
• ISBN 9788490368343 - Greenman and The Magic Forest B - PB - Pupil’s Book
With Stikers and Pop - Outs - Marilyn Miller, Karen Elliott - Cambridge
University Press.
Livros adquiridos diretamente através da Distribuidora SBS, por meio on-line
(www.sbs.com.br/colegiomagnumburitis) ou presencial (loja da Floresta), terão
10% de desconto.

TRAZER NA MERENDEIRA, MARCADOS COM O NOME DA CRIANÇA:
• 01 guardanapo de pano.
• 01 garrafinha (tipo squeeze).
• 01 colher (para usar sempre que necessário).
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OBSERVAÇÕES:
•
•
•
•
•
•

Dia 02 de fevereiro - 1ª Reunião Pedagógica – 17 horas (presencial ou on-line, pela Plataforma Teams).
Dia 03 de fevereiro - Início das aulas.
Os materiais deverão ser entregues à professora, no dia 02 de fevereiro, das 13h às 17h.
Recomendamos etiquetar com nome e sobrenome todos os materiais da criança.
Os cadernos tipo brochurão deverão ser encapados com plástico grosso e ficarão mais resistentes,
colocando-se uma gominha no meio, antes de encapá-los.
O material do estojo deverá vir todo marcado com o nome da criança, e deverá ser reposto durante o ano,
de acordo com a necessidade.

