
  

 

RELAÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR 2022 
MATERNAL II – EDUCAÇÃO INFANTIL (2 ANOS) 

Início do ano letivo: 01 de fevereiro de 2022 
 
 

 

 Livro didático encadernado – Explorar e Descobrir 
 01 mochila pequena com troca de uniforme e peças íntimas e lenços umedecidos 
 01 pasta 6 cm de largura com alça, na cor verde (sem desenhos e sem rodinha) 
 02 envelopes pardos grandes (ofício) 
 01 avental de plástico  
 01 toalha pequena  
 01 travesseiro pequeno de berço com fronha e 01 lençol sem elástico  
 01 chinelo de dedo 
 01 garrafinha de plástico para água com nome 
 02 tubos de brilho cola (01 perolada e 01 dourada) 
 01 pacote de olhinhos móveis (pequeno) com 10 pares 
 01 pacote de olhinhos de papelão (médio) com 10 pares 
 01 cola bastão 
 03 tubos de cola branca 90grs 
 01 pote de tinta guache (250 g) 
 01 caixa de giz de cera 
 01 rolo de dupla face 
 01 pacote de paetê grande 
 02 potes de super massa 150g (verde, amarelo, vermelho) 
 01 folha colorset xadrez 
 02 folhas de papel crepom 
 06 folhas de E.V.A. (02 com brilho: preto e branco perolado e 04 comum: bege, branco, preto e marrom) 
 500 folhas de papel A4   
 300 folhas de papel A3  
 01 pacote de colorset A4 (verde ou preto) 
 01 fantoche ou marionete (personagem de história) 
 02 lixas de parede 
 03 potes de gliter 
 03 livrinhos de história – idade de 03 e 04 anos 
 01 rolo de fita crepe 
 02 envelopes pardos para folha A3 (maior) 
 01 embalagem de pratinho de papelão com 10 unidades 
 01 rolo de durex largo 
 03 pastas de arquivo com 05 plásticos em cada (verde, azul e vermelha) 
 01 pincel nº 24 
 01 pincel atômico 
 02 refis de cola quente grosso 
 01 pacote de rococó 
 01 pacote de dinheirinho falso 
 01 alfabeto móvel de E.V.A. 

 

 

 

 

 

 

 ATENÇÃO: 

 O material deve ser etiquetado com o nome e a série do aluno. 
 Entregar o material no primeiro dia de aula. 
 O Sistema Ari de Sá (SAS) é de utilização obrigatória e deve ser adquirido anual e individualmente, uma vez que o acesso aos 

recursos da plataforma (livros eletrônicos, videoaulas, transmissão de aula ao vivo, atividades, listas de exercícios e diferentes 
instrumentos de avaliação) se dará por meio da chave de acesso recebida com a compra do material. 

 

 

 

 

AQUISIÇÃO DOS LIVROS DIDÁTICOS (SAS – SISTEMA ARI DE SÁ) 

Rua Padre Jacinto, 109 – Matriz – (atrás do Colégio Piedade). Tel.: 99814-8568. 

AQUISIÇÃO DO UNIFORME: 

Eu e Nice – Rua Benedito Quintino, 391 – Centro. Tel.: (31) 3731-5494. 

Rosângela e Renato – Ouro Preto-MG. Tel.: (31) 3551-7646 e 98881-7646.  

Confecções Nave – Ouro Branco-MG. Tel.: (31) 3742-1995 / (31) 97310-5293. 

COLÉGIO NOSSA SENHORA DA PIEDADE 
Praça Dom Silvério, 28 – Matriz 
Congonhas/MG – CEP 36410-141 
(31) 3731-1441 / 3731-3044 / 3731-2908 
 colegionsp.com.br 


