
 

Lista de Material Escolar 2023 
MATERNAL II | ALPHAVILLE 

 

MATERIAL  1º SEMESTRE 2ºSEMESTRE TOTAL 

Adereços para “Faz de conta” (ex: óculos, gravatas, coroa, tiaras, 
marabu, etc)  

01 
-- 

01 

Brinquedo sonoro – acervo de turma – pandeiro, chocalho, xilofone, 
caxixi, tambor, maracas, shaker de mão 

01 
-- 

01 

Brinquedo coletivo: boneca, carrinho, caminhão, panelinha, animais.  01 -- 01 

Brinquedo pedagógico: encaixe, alinhavo, blocos, construção  01 -- 01 

Caixa de cola glitter – (04 unidades) - com ou sem relevo   01 -- 01 

Caixa de gizão de cera com 12 unidades – triangular 01 
-- 

01 

Caixas de massa de modelar (a base de amido), com 12 cores, de 
boa qualidade 

02 

 

01 
 

03 

Caneta permanente pincel marcador- (ponta fina – cor preta) 01 -- 01 

Cortador de massinha (formas diversas) 05 
-- 

05 

E.V.A (01 com glíter e 01 sem)  02 -- 02 

Fita adesiva colorida – (kit com 6 unidades) 01 -- 01 

Frasco de cola branca 90g (sujeito a reposição) 01 

 

01 
 

02 

Foto de rosto 15x21 (entregar na 1ª Reunião 
de Pais, com identificação) 

01 
-- 

01 

Foto 3x4 (entregar na 1ª Reunião de Pais, com identificação) 01 
-- 

01 

Glitter escolar com 6 unidades com 3g-cada (glitter OU estrelinhas)  01 01 02 

Livro literário para biblioteca de sala, feito em material apropriado 
para a idade: cartonado, tecido ou plástico ; 

01 
-- 

01 

Pacote com 50 folhas de papel color set A4 01 -- 01 

Pacote de palito de picolé colorido com 50 unidades  01 -- 01 

Pacote de palito de picolé de cor natural com 50 unidades 01 -- 01 

Pacote de papel colorido A4 – (lumini neon sortido 75g)  01 
-- 01 

Pacote com 100 folhas de papel branco 60kg – A3 02 -- 02 

Papel crepom (cores variadas)  02 -- 02 

Pasta catálogo A3 com capa transparente e 40 plásticos   01 -- 01 

Pasta plástica com aba e elástico – (“pasta Brasil”) 01 -- 01 

Pincel para pintura nº 18 – chato  01 -- 01 

Porta lápis/caneta redondo aramado – aprox. 10cm (altura) x 9cm 
(largura) 

01 
-- 

01 

Pote de tinta guache 250ml  - vermelho e branco 02 01 03 



  

MATERIAL 
 

1º SEMESTRE 

 
2ºSEMESTRE 

 
TOTAL 

Rolinho para pintura com aproximadamente 4cm 
 

01 
-- 

01 

Rolo de fita de cetim nº 05 vermelho 01 -- 01 

Tesoura infantil kid pulse, 12 cm (feita de material plástico e só 
corta papel) 

01 
-- 

01 

MATERIAL DE ARTES 1º SEMESTRE 2ºSEMESTRE TOTAL 

Avental para pintura 01 -- 01 

Esponja de lavar louças 01 -- 01 

Pacote com 12 pregadores de roupa de plástico 01 -- 01 

Rolo de lã colorida 01 -- 01 

MATERIAL DE USO DIÁRIO - IDENTIFICADO 1º SEMESTRE 2ºSEMESTRE TOTAL 

Bolsa ou mochila contendo mudas de roupa (observar variação 
climática); 

01 
-- 

01 

Caixa organizadora transparente ou leitosa com tampa 10L (38,2cm 
x 27,6cm x 12,8cm) Oorganização individual do material do 
estudante e será devolvida ao final do ano) 

01 
-- 

01 

Copo com válvula para beber água, com o nome da criança; 01 -- 01 

Fraldas descartáveis (crianças que fazem uso); 04 -- 04 

Kit lençol – lençol, travesseiro, fronha e cobre leito ou manta (será 

enviado para casa às sextas-feiras para higienização  01 
-- 

01 

Merendeira 01 -- 01 

Pacote de lenços umedecidos 01 -- 01 

Toalhinha para o momento do lanche com o nome da criança 
(manter na merendeira); 

01 
-- 

01 

OBS. Para as crianças que matricularem-se no 2º semestre, aplicaremos os materiais relacionados como 1º 
semestre. 
 
LIVRO DE LITERATURA 
 

 01 livro de Literatura específico. O título será divulgado durante o ano letivo de 2023 e deverá 

ser entregue à professora na data estipulada.  

 
 

MATERIAL DIDÁTICO 
 
 Programa BENE:) Educação Infantil - Programa de Formação Ética e Socioemocional - quatro 

volumes + Plataforma Digital + Material de Apoio + Certificado. Até 31/01/23 com 28% de desconto 
para pagamento à vista no boleto ou com 25% de desconto em até 10x no cartão. Após essa data, 
pagamento no valor integral à vista ou em até 08x no cartão. Compras no 
site www.centraldolivro.com.br  (senha: RBEBR@2023EDU).  

  
Atenção: A Central do Livro estará disponível para as compras a partir de 05/12/2022 com os 

novos materiais. 
 

http://www.centraldolivro.com.br/


  

 
 
 
 
 

INÍCIO DAS AULAS 
 

 02/02/2023 (Quinta-feira) 

 Manhã: 7h40 às 12h10min                    

 Tarde: 13h às 17h30min  
 

 
 
CRONOGRAMA DA 1ª REUNIÃO DE PAIS:  
 

Reunião de Pais  
Curso/Turma Data Horário 

Educação Infantil (Maternal 1, 2, 3, 1° e 
2° período) e 1° ano 

01/02 (Quarta-feira) 16h30 às 17h30 

2° ao 5° ano (manhã) 02/02 (Quinta-feira) 08h às 09h 

2° ao 5° ano (tarde) 02/02 (Quinta-feira) 16h30 às 17h30 

6° ao 9º ano 04/02 (Sabado) 08h30 às 9h30 

1ª, 2ª e 3ª série EM 04/02 (Sabado) 10h às 11h 

Obs.: As reuniões dos estudantes do Batista Plus ocorrerão integradas as reuniões de cada curso. 
 

 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 
 

 Todos os materiais deverão ser identificados com o nome e curso/série do(a) estudante.  
 

 Solicitamos que o nome da criança seja escrito nas etiquetas dos livros e dos cadernos com 
letra de imprensa maiúscula para facilitar a identificação pelas crianças. 

 
Todos os materiais deverão ser entregues no Colégio entre os dias 16/01 e 31/01 nos horários: 

10h às 12h e 14h às 17h. Data limite para entrega de materiais: 01/02/2023 reunião dos pais. 

 O uso do uniforme será exigido a partir do primeiro dia de aula. De acordo com o regimento interno, 
o uso do uniforme é obrigatório.  

 

 O material didático começará a ser utilizado a partir do dia 06/02 (2ª feira) e, por isso, deve ser 
adquirido com, pelo menos, 20 dias de antecedência para que seja entregue a tempo. 

 
 Orientamos aos pais e estudantes a utilizarem material original, uma vez que a reprodução 

parcial ou total de uma obra, mesmo que sem finalidade lucrativa, viola os direitos autorais 
do autor. Lei 9610/1998. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORÁRIO DE ADAPTAÇÃO APENAS PARA MATERNAIS I, II e 
III – 1º e 2º DIA DE AULA 

(02/02 e 03/02– AULA COLETIVA COM AS FAMÍLIAS  

Turno da manhã 9h30min às 11h30min 

Turno da tarde 14h às 16h 



  

 
 
 
 
UNIFORME ESCOLAR 

O uso diário do uniforme é obrigatório e indispensável, pois possibilita a identificação, fator de 
segurança e proteção para o estudante. Ele deve comparecer à escola sempre uniformizado, sem 
promover qualquer tipo de descaracterização nas camisas, calças ou bermudas.  
Nossa equipe de educadores acompanhará diariamente o uso do uniforme escolar. 
Contamos com o apoio de vocês ao zelarem, junto aos seus filhos, pelo uso diário e adequado do 
uniforme escolar.  
 
 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 
 

 Uso do tênis é obrigatório para a segurança do estudante. 

 Ao comprarem a camisa do uniforme, as meninas devem observar o tamanho, pois não será 
permitido o uso de camisas curtas. Vamos evitar uma dificuldade, já que, caso não se observe 
isso, será necessária a aquisição de outra blusa.  
 

  Entregar para a professora no 1º dia de aula as seguintes informações, por escrito: 
 

 
 

 
 
 

 Estudante: ________________________________________________ 

 Curso: _____________________ 

 Pessoa autorizada a buscar (nome completo e RG): _____________ 

 Telefones: ________________________________________________ 

 Responsável pelo(a) estudante: _______________________________ 

 Telefones: ________________________________________________ 

 


