
 
 

 

 

 

  

 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL – MATERNAL I E II (02 e 03 Anos) 

UN QUE FICA NA ESCOLA 

01 Resma de papel A4 

02 Cadernos de desenho grande (50 folhas) 

01 Caderno sem pauta de uma matéria 

01 Pasta colecionadora (na cor amarela de polietileno transparente com elástico) 

01 Avental de plástico infantil 

01 Revista usada (para recorte) 

01 Tesoura sem ponta 

02 Brinquedo (Sugestões: kit médico, kit ferramentas, kit salão de beleza, kit cozinha, kite comidinha, kit 

animais, brinquedos com som, lego, bate pino) 

02 Forminhas para massinha de modelar 

UN DEVERÁ VIR COM CRIANÇA TODOS OS DIAS 

01 Garrafinha para água com nome gravado (trazer diariamente para o Colégio) 

01  Roupa (short, camiseta, calcinha e/ou cueca – para situação de emergência - identificada)  

01 Kit higiene contendo: 01 sabonete líquido, 01 toalha de mão, 01 toalha para banho, fraldas (caso 

utilize), lenço umedecido, 1 pente ou escova para cabelo, colônia infantil 

 

ATENÇÃO! 
 

 O material deverá vir completo. 
 Todo o fardamento e material de uso individual deverão ser identificados com nome e sobrenome 

da criança. 
 Entrega do Material Individual: 19 e 20 de janeiro 2022.  
 OBS.: Não receberemos o material na primeira semana de aula. 

 
 

AVISOS IMPORTANTES 

 Início das aulas: 

 24.01.2022 

Horário Curricular: 

       07h00 às 11h00 - Matutino 

13h00 às 17h00 – Vespertino 

FARDAMENTO: RYANNE Fardamentos – Rua Hamilton de Barros 

Soutinho, 1460 – Jatiúca (Por trás da Casa Jardim da Av. Jatiúca) 

Tel. (82) 3235-5224 

 Inglês a partir da Educação Infantil (02 anos). O material didático de 

inglês (Bubbly Talks) é de uso obrigatório. 

#lerecurtir: Projeto literário com 04 livros paradidáticos que devem 

ser adquiridos na secretaria do colégio. 

PRIMEIRA REUNIÃO DE PAIS 

    MATERNAL I e II – Matutino e Vespertino           Dia: 19 de janeiro de 2022 – Horário: 18h 

Rua Desportista Carlos Gonzaga Brêda Júnior, 201 – Jatiúca (Stella Maris) 

  Fone: (82) 3325-3173 / 9.882-0004 / 9.9316-8029 

https://saolucasmaceio.com.br/ 

     Inglês a partir da Educação Infantil 

https://saolucasmaceio.com.br/

