
INÍCIO DAS AULAS: DIA 18 DE JANEIRO DE 2022. 
(terça-feira) 

 

 

COLÉGIO PRO CAMPUS BABY 

RELAÇÃO DE MATERIAL 2022 – MATERNAL - I (1 ANO)  
 

Em conformidade com os cinco campos de experiências detalhados pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC), solicitamos 
aos pais/responsáveis entregarem à escola, os materiais pedagógicos abaixo relacionados, considerados de fundamental importância para 
que a criança atinja os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento no ano letivo 2022. 

 O eu, o outro e o nós; 
 Corpo, gestos e movimentos; 
 Traços, sons, cores e formas; 
 Escuta, fala, pensamento e imaginação; 

 Espaços, tempos, quantidade, relações e transformações. 
 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL 

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); 

01 Fazedor de bolhas de sabão; 

200 unid. Sacos plásticos transparentes para devolução de roupas sujas e/ou molhadas. 

01 
Caixa organizadora de plástico (tamanho: 29 litros) contendo brinquedos como: chapéu, colar, pulseira, boné, óculos esporte 
infantil, varinha mágica, microfone de brinquedo, máscara (animal, super-herói...). 

 

MATERIAL DE USO COLETIVO 

 

OBS:  
 No fim do período letivo não haverá devolução de material, pois será utilizado nas atividades diárias;  
 Todo material de USO INDIVIDUAL E COLETVO devem ser identificados com o nome da criança e entregues na escola, nas datas e 

horários indicados abaixo: 

     
 
 

MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL 
 

A CRIANÇA DEVERÁ CONDUZIR DIARIAMENTE UMA MOCHILA, CONTENDO: 

 Toalha de banho; 

 Fraldas descartáveis, cuecas ou calcinhas e uma farda extra (camiseta e short do fardamento da escola);  

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

 01 Necessaire contendo: 01 escova ou pente para cabelos, 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 de dente com protetor e 01 dentifrício 
(creme dental) com flúor. 

 

(Os materiais de higiene pessoal poderão ser solicitados novamente à família, ao longo do ano, sempre que necessário). 
 

 1ª Reunião de Pais e Mestres: 15 de janeiro de 2022, as 8h30, no Auditório Professor Clementino Siqueira, Rua Rui Barbosa, 725 Sul 
(ao lado do prédio do Pro Campus Júnior).  

 
 
 

01 Carro ou boneca de brinquedo; 

01 Kit profissões ou jogo de panelinhas; 

01 Fantasia de acordo com a preferência da criança; 

01  Livro de pano; 

01 fl. E.V.A. (estampado); 

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

01 pote Tinta guache amarela de 250 ml;  

01 pct. Balão (verde ou amarelo); 

04 cxs. Lenços descartáveis para higienização do nariz; 

02 pcts. Papel toalha para higienização das mãos; 

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

02 fls. Papel celofone amarela e vermelha 

01 cx. Massa de modelar; 

01 pct. Algodão colorido; 

01 m. Plástico bolha; 

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 (pode ser usada); 

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

01 Esponja (lava 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 Borrifador pequeno (pode ser usado); 

01 Bola de tamanho grande; 

01 pct. Prendedores de roupa (12 unidades). 

04 a 17 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 - 2022  

MATERNAL  I – (01 ANO)  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

MUNDO BITA: ANIMAIS DA FAZENDA 

Autoria: Carochinha Baby   

ISBN: 978-85-9324-403-2 

Editora: Carochinha 

 

INFORMAÇÕES: 
 

 A criança deverá frequentar as aulas 

devidamente uniformizada com: 
 

 sandália ortopédica na cor preta; 

 short verde e camisa branca (fardamento  

adquirido na escola). 

 

 Horário do início e término das aulas: 
    

 manhã: 7h20 às 11h30    

 tarde: 13h20 às 17h30 
 

 
 
 
 

 HORÁRIOS DOS SERVIÇOS OPCIONAIS: 
 
 Período Integral: 7h20 às 17h30 

 

 Período Extensivo: 7h20 às 13h30 (com 

tolerância até as 14h) 

 

 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. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 


