
INÍCIO DAS AULAS: DIA 22 DE JANEIRO 

 

 
COLÉGIO PRO CAMPUS BABY 

RELAÇÃO DE MATERIAL 2018 – MATERNAL - II (2 ANOS)  

Para uso individual do aluno nos trabalhos de arte, socialização, experiências escolares e no registro das atividades e tarefas de casa (a criança ainda não 
usa caderno nessa faixa etária): 

 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL 

QTDE DISCRIMINAÇÃO 

1 Avental de plástico; 

1 Pasta catálogo tamanho A3, com 20 envelopes de plástico grosso para portfólio das atividades; 

1 Carimbo Automático com o nome completo da criança (letra caixa alta simples). 

 
MATERIAL INDIVIDUAL E DE APOIO PEDAGÓGICO - ESTE MATERIAL É NECESSÁRIO TENDO EM VISTA QUE CADA CRIANÇA 

NECESSITA DE ATIVIDADES CONCRETAS PARA DESENVOLVER DETERMINADAS HABILIDADES PSICOMOTORAS. 

QTDE DISCRIMINAÇÃO QTDE DISCRIMINAÇÃO 

1  
Resma de papel A3, considerando que a criança não usa 
caderno nessa faixa etária; 

2 pcts. 
Balão (amarelo) para exercícios de sopros, jogos, identificação 
de cores e brincadeiras; 

3 fls. 
Papel de seda coloridos para atividades de artes e 
dobradura; 

1  Fita adesiva transparente (larga) para atividades de arte; 

2 fls Papel crepom para atividades de arte; 1  Placa de alinhavo; 

1 pct. Algodão; 1  Bambolê para atividades motoras; 

1 pct. Papel Creative (para dobraduras); 1 Animal de borracha; 

2 fls. Lixa para arte; 1 pct. Palitos de picolé coloridos (50 unidades); 

1 und. Fita larga adesiva colorida para atividades psicomotoras; 1 pct. Palitos de churrasco; 

1 novelo Lã; 1 Colar glitter; 

2 fls. E.V.A com glitter (vermelho e dourado) para atividades de arte; 1 Bola grande (para menino)/1 Bola pequena (para menina); 

2 m. TNT grosso (branco) para atividades de arte; 1 
Carro de brinquedo para os meninos  
Boneca para as meninas (tamanho médio); 

1  Livro de história infantil; 1 Brinquedo educativo de encaixe – peças grandes; 

1 pote Tinta guache (250 ml) para pintura – atividades artísticas; 1 Brinquedo educativo de empilhamento – peças grandes; 

1 pc. Prendedores de roupas para atividades de pinçar; 2 fls. Papel color set (amarelo). 

1  
Pincel de pelo nº 24 (cabo cilíndrico) para atividades de 
pintura; 

2 fls. 
Papel cartão guache (amarelo), para colagem de gravuras em 
artes; 

3 cxs. 
Massa de modelar antialérgica (12 cores) para estimulação 
de atividades de coordenação motora; 

1 pct. Papel toalha para higiene das mãos; 

2 cxs. Big Giz de Cera (12 cores) para atividades de pintura; 2 pcts. 
Com 100 unidades de sacos plásticos cada um, para devolver 
diariamente aos pais toalhas e fardas utilizadas pela criança; 

1 pct.  Canudo plástico fino; 2 pcts. Lenços descartáveis para higienização do nariz. 

 
CONDUZIR DIARIAMENTE UMA MOCHILA CONTENDO:  
 

 UMA NECESSAIRE (OU ESTOJO) COM:  
. 1 escova dentária com protetor; 
. 1 dentifrício com flúor (creme dental). 

 OUTRA NECESSAIRE COM: 
. 1 sabonete líquido infantil; 
. 1 creme preventivo de assaduras (caso a criança use); 
. 1 escova ou pente para cabelos; 
. 3 fraldas descartáveis (caso a criança ainda use); 
. Cuecas ou calcinhas; 
. 1 farda extra para eventuais necessidades; 
. 1 Toalha de banho; 

 Agenda Escolar padronizada (adquirida na escola); 

 1 garrafinha com água, imprescindível para manter a saúde da criança. 
 

OBSERVAÇÕES:  
 

1) Todo material deve ser identificado com o nome da criança; 

2) É importante que o material seja entregue na escola nas datas e horários indicados abaixo, para organizarmos o início do período letivo de 2017: 

 
 

3) No final do período letivo, não haverá devolução de material, pois o mesmo será consumido nas atividades pedagógicas realizadas durante o ano;  

4) 1ª Reunião de Pais e Mestres: 20 de janeiro, às 8h30, no Auditório Professor Clementino Siqueira (Rua Rui Barbosa 725 Centro/Sul - Edifício Terra do 

Sol). 

 
 
 

03 a 19 de janeiro, de 7h30 às 11h e de 13h30 às 17h 

 



 

COLÉGIO PRO CAMPUS BABY 
Educação Infantil 

Av. Firmino Pires, 857-Centro/Sul - Teresina-PI – Fone: (86) 2106 – 0606  Site: www.procampus.com.br 
 

RELAÇÃO DE LIVROS PARA 2018 – MATERNAL - II (2 ANOS) 
 

LIVROS DIDÁTICOS 
 

ATENÇÃO  MATERIAL ADQUIRIDO EXCLUSIVAMENTE NA ESCOLA: SISTEMA ARI DE SÁ - SAS 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
 
  
                   
 

 
 
 
 

MATERIAL ADQUIRIDO FORA DA ESCOLA (LIVRARIAS) 
 

                  LIVROS PARADIDÁTICOS 
            
 

 
 
 
 
 

 

DEZ PEIXINHOS ANIMADOS 

Editora: Ciranda Cultural 

Ilustrações: Debbie Tarbett 

ISBN: 978-85-380-6069-7 

INFORMAÇÕES:  
• A criança deverá frequentar às aulas devidamente 

uniformizada com:    

– sandália ortopédica na cor preta;  

– short verde e camisa (padronizados e adquiridos na 

escola). 

 • Horário do início e término das aulas.      

– manhã: 7h20 às 11h30      

– tarde: 13h20 às 17h30 

 

ATENÇÃO: 
 

Na primeira e segunda semana de atividades da creche-
escola (22/01 a 02/02/18, Maternal I, II e III) as crianças 
serão liberadas às 10h (alunos da manhã) e 16h (alunos da 
tarde), pois será o período de adaptação para que elas se 
sintam seguras e confiantes no universo escolar, 
familiarizando-se com as pessoas de seu convívio. 
 
 

HORÁRIOS DOS SERVIÇOS OPCIONAIS 

• Período Integral: 7h20 às 17h30 

• Período Extensivo: 7h20 às 13h30 

• After School: 13h30 às 17h30 
 

 

OBS: É necessário gravar o nome da criança em todo o 
material escolar e no fardamento, para evitar possíveis trocas. 

LIVRO INTEGRADO 
 

 
DIVIDIDOS EM 2 SEMESTRES 

(1° E 2°) 

 
 

   

   

 

MIRTILO VAI PARA A ESCOLA 

Editora: Ciranda Cultural 

Autores: Sara Agostini/Marta Tonin 

Ilustrações: Marta Tonin 

ISBN: 978-85-380-4611-0 

OS TRÊS PORQUINHOS – THE 

THREE LITTLE PIGS 

Autor: Telma Guimarães 

Ilustrações: Elisabeth Teixeira 

Editora: Editora do Brasil 

ISBN: 978-85-100-4879-8 

CIRANDA DE LIVROS – ANUAL 
 

 
DIVIDIDOS EM 2 SEMESTRES 

(1° E 2°) 

 
 

   

   

 

DESENHO E ESCRITA – ANUAL 
 

 
DIVIDIDOS EM 2 SEMESTRES 

(1° E 2°) 

 
 

   

   

 

PARADIDÁTICO – ANUAL 
 

 
DIVIDIDOS EM 2 SEMESTRES 

(1° E 2°) 

 
 

  

  

  

 


