
INÍCIO DAS AULAS: DIA 19 DE JANEIRO DE 2021 
 

 
COLÉGIO PRO CAMPUS BABY 

RELAÇÃO DE MATERIAL 2021 – MATERNAL - I (1 ANO)  
 
Senhores Pais/Responsáveis,  
 

VISANDO A EDUCAÇÃO GLOBAL DA CRIANÇA, RELACIONAMOS OS MATERIAIS QUE FAVORECEM A ESSA PROPOSTA. 
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL 

QTDE DISCRIMINAÇÃO 

01  Avental de plástico; 

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

01  Carimbo Automático com o nome completo da criança (letra caixa alta simples); 

200 unid. Sacos plásticos transparentes para devolução de roupas sujas. 

01  Necessarie contendo: 

01 Escova ou pente para cabelos;  
 
Observação: Esses materiais de higiene pessoal poderão ser solicitados 
novamente à família, ao longo do ano, de acordo com a necessidade.      

01  Colônia infantil (200 ml); 

01  Shampoo infantil (200 ml); 

01  Condicionador infantil (200 ml); 

01  Sabonete líquido infantil (200 ml); 

01 Creme preventivo de assaduras; 

01  Escova dentária com protetor; 

01  Dentifrício (creme dental) sem flúor. 
 

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 

 

EU, O OUTRO E O NÓS.    ESCUTA, FALA E IMAGINAÇÃO. 

 
RECORTE, COLAGEM 

 
 
      

CORPO, GESTO E MOVIMENTOS. 
01 Fazedor de bolhas de sabão; 

01  Bola terapêutica; 

01 Colher de pau ou de plástico; 

01  Vidro de anilina (10 ml); 

01 Funil (pode ser usado); 

01 Peneira de plástico (tamanho médio); 

01 Revista usada (Pais e Filhos, Veja ou Isto É); 

02 Esponjas (de banho / lavar louça); 

01 Instrumento musical (brinquedo): pandeiro, 
maracá, tambor, guizo, flauta ou castanhola; 

01 Novelo de lã; 

01 Pegador de gelo ou de alimentos (de plástico); 

01 pct. Areia divertida (150g antialérgico); 

01 kg. Cascalho colorido; 

01 Bambolê; 

01  
Pincel de pelo nº 24 (cabo cilíndrico) para 
atividades de pintura; 

01 fl Papel celofone; 

01 cx. Massa de modelar; 

01 Borrifador pequeno; 

01 pct. Algodão colorido; 

01 m Plástico bolha. 

 
 
 

01  Livro de pano; 

01 Brinquedo que emite sons de animais. 
01 Carro ou boneca de brinquedo; 

01 Kit profissões ou jogo de panelinhas; 

01 Fantasia de acordo com a preferência da criança; 

 
01 

Depósito plástico ou caixa resistente contendo brinquedos 
como: chapéu, colar, pulseira, boné, óculos esporte infantil, 
varinha mágica, microfone de brinquedo, máscara (animal, 
super-herói ...). 

01 fl. Lixa fina. 

TRAÇOS, SONS E CORES. 
01 fl . E.V.A. (estampada); 

02 m. T.N.T (vermelho); 

01 pct. Balão (verde). 

MATERIAL DE USO COLETIVO. 
02 cxs. Lenços descartáveis para higienização do nariz; 

01 pct.  Papel toalha para higienização das mãos; 

01 Resma de papel A3. 
 

CONDUZIR DIARIAMENTE UMA MOCHILA CONTENDO: 

 Toalha de banho, fraldas descartáveis, cuecas ou calcinhas (para trocar quando necessário) 
e uma farda extra (camisa e short);  

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

 AGENDA ESCOLAR PADRONIZADA (ADQUIRIDA NA ESCOLA).  
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: 
 
 

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

4) 1ª Reunião de Pais e Mestres: 16 de janeiro de 2021 (enviaremos posteriormente pelo 
aplicativo da escola o horário e o formato da reunião); 

5) Para a realização das atividades no decorrer do período letivo, solicitamos que entreguem, a 
professora, a partir do dia 19/01 até o dia 19/02/21, as seguintes fotos (15cm x 21cm) com 
identificação no verso: 
do pai (ou alguém que o represente); 
da mãe (ou alguém que a represente); 
da criança; 
da família (ou alguém que a represente). 

 
 
 

 

11 a 18 de janeiro, de 7h30 às 11h e de 13h30 às 17h, no Pro Campus Baby 

 



 
 

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 PARADIDÁTICOS - 2021  

MATERNAL  I – (1 ANO) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESGATE ANIMAL 

Autor: Patrick George 

ISBN: 978-85-66438-77-2 

Editora: Carochinha 

 

INFORMAÇÕES:  
 
 A criança deverá frequentar às aulas 

devidamente uniformizada com: 

 

 sandália ortopédica na cor preta; 

 short verde e camisa branca (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 (19 a 29/01/21, 
Maternal I, II e III) as crianças serão 
liberadas às 10h(alunos da manhã) 
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. 
 
 


