
 
MATERNAL - 2022 

 

 
PROGRAMA BÍLIGUE INTERNATIONAL SCHOOL – 12 boletos à parte no valor de R$ 160,00 (disponíveis no 
site do colégio), com material incluso. 
 
MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO DE USO PESSOAL 
 01       Mochila. 
 01       Lancheira. 
 02       Estojo com zíper. 
 01 Pasta polionda A3 (amarela). 
 01 Estojo de caneta hidrocor triangular JUMBO com 12 cores. 
 01 Estojo de lápis de cor JUMBO longo c/12 cores. 
 01 Estojo de giz de cera com 12 cores – Meu primeiro giz. 
 01 Estojo de cola colorida com 06 cores. 
 02 Frascos de cola branca 90 g. 
 02 Cola bastão 20 g. 
 01 Pincel chato nº 20. 
 01 Caneta marcador retroprojetor (amarela). 
 01   Caneta de tecido (laranja ou preta). 
 01 Pacote de penas colorida. 
 01 Caixa Utility Box (6 litros). 
 01 Lixa escolar (preta). 
 01 Squeeze com tampa e bico (nome da criança). 
 02 Revistas para recorte (adequadas para faixa etária da criança). 
1m Papel contact transparente (não dobrar) 
2m TNT (preto). 
 01 Frasco de anilina (cor a escolher). 
 01 Frasco de tinta guache 250 ml (preta). 
 01 Frasco de massa de modelar 500 g (super macia).  
 04 Rolos de papel toalha. 
 01         Bloco cartonado colorido A3. 
 01 Pacote de olhos móveis (médio). 
 01 Pacote de bexiga nº9 (branca). 
 01 Papel Celofane (amarelo). 
 

 

 
HIGIENE (USO PESSOAL) 
 01 Bobina de saco plástico 20x30 cm transparente.  
 03 Caixas de lenço de papel. 
 01 Sabonete líquido. 
 01 Camiseta grande para as propostas com pintura (até o joelho da  criança) – Pode ser usada. 
 02 Potes de lenço umedecido (caso faça uso). 
 01 Pomada para assadura (caso faça uso). 
 01 Pacote de fraldas descartáveis (caso faça uso). 
 
 
UNIFORME 
Short azul marinho e camiseta do Auxiliadora serão vendidos pela Rib Silk e Básico Br. 
Sandália ou tênis (não é permitido o uso de chinelos). 
No inverno – calça comprida e agasalho azul marinho do Auxiliadora. Não é permitido agasalho de outra cor. 
O uso do uniforme escolar é obrigatório desde o 1º dia de aula. 
Solicitamos aos Senhores Pais o cuidado e a responsabilidade para que seus filhos compareçam, todos os 
dias, devidamente uniformizados a fim de cooperar com a organização e segurança. 
Obs.: Todo o material escolar, os pertences pessoais e o uniforme devem vir devidamente identificados. 
A agenda será fornecida pelo colégio. 
 

DATAS E HORÁRIOS 
 

*A entrega de materiais acontecerá nos dias 26, 27 e 28 de janeiro 
de 2022, das 7h30 às 16h30 na Educação Infantil. 

 

Reunião de Pais: dia 28 de janeiro 2022, às 7h10 com a professora, na sala de aula. 
 

Período de adaptação: dias 31/01 e 01/02 de 2022 
HORÁRIO: das 7h10 às 10h. 
                    
Horário normal a partir de 02 de fevereiro de 2022: das 7h10 às 12h. 

              

 

Sejam todos muito bem-vindos! 
Tel.: (16) 4009-9999 – www.auxiliadora.com.br 
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