
LISTA DE MATERIAIS - Educação Infantil - 2022
Infantil II

AVISOS IMPORTANTES:
- Respeitar as medidas indicadas para os materiais, pois tais indicações têm motivação pedagógica;
- Identificar peças do uniforme e materiais de higiene com nome completo.

A) ITENS DE MATERIAL ESCOLAR:
- 01 pote de massa de modelar 500g - sugestão: marca  Art Kids Soft; cor: verde;
- 01 pote de massa de modelar  150g - sugestão: marca Art Kids Soft - cor opcional;
- 01 pacote de lantejoulas grandes nº14;
- 01 pote de tinta têmpera 250ml - cor: violeta ou verde folha;
- 01 kg de argila escolar para modelagem;
- 1 pacote com 50 unidades de palito de picolé;
- 500 g de amido de milho;
- 01 caixa de lápis de cor 12 cores – sugestão: marca Faber Castell;
- 01 caixa de giz de cera grosso e curto – sugestão: marca Faber Castell;
- 02 pacotes de 10 m de fita de cetim (mimosa) 10mm ou 15mm (qualquer cor);
- 100 folhas de ofício A4 (brancas) 210mm x 297mm;  (usadas no portfólio individual);
- 30 folhas de ofício A4 (coloridas) 210mm x 297mm;
- 30 folhas de ofício A3 (brancas);
- 30 folhas de desenho A3 (brancas);
- 01 folha de papel cartão (verde)  tamanho: 0,48 x 0,66cm;
- 02 potes de Anilina líquida comestível (coloridas);
- 01 bandeja plástica branca de 4,5 litros (33 x 28 x 6 cm - medidas aproximadas);

Observação: Pedimos, por gentileza, que os itens de material escolar sejam entregues no período de 24/01 a
07/02, no miniauditório do CT. Devem, ainda, estar numa sacola identificada com o nome da criança. Este prazo é
previsto para a organização interna.

B) ITENS DE  USO INDIVIDUAL - TRAZER NO 1º DIA DE AULA: (devem todos ser identificados com o nome da
criança, pois ficarão no Colégio).

- Caixa organizadora transparente - Capacidade: 8,6L (Medidas: 400x270x133mm);
- 1 lanterna pequena;
- 03 caixas de lenços descartáveis para nariz;
- 01 almofada;
- 01 saco plástico resistente, tamanho A3, sem furos laterais;
- 01 pasta A4 com elástico, espessura 20 mm;
- 01 rolo com 100 saquinhos (5 litros), para roupa suja ou um saco impermeável permanente na mochila;
- 01 protetor solar e repelente de insetos;
- 01 pacote de lenços umedecidos;
- 01 toalha de banho pequena;

* Para as crianças que usam fraldas:
- 01 pacote de fraldas;
- 01 pomada contra assaduras;



Observação: Os materiais para uso individual, referentes ao item B, deverão ser entregues para a professora da
turma no primeiro dia do estudante no Colégio.

C) ITENS DA MOCHILA - É DE RESPONSABILIDADE DA FAMÍLIA MANTER A MOCHILA DO ESTUDANTE
PERMANENTEMENTE ABASTECIDA COM:

- 01 toalha para o lanche, na lancheira ou na mochila (tamanho: toalha de lavabo);
- 01 garrafa, com tampa, para consumo de água;
- 1 escova ou pente, elásticos e prendedores de cabelo;
- 01 ou mais mudas de roupa, sempre observando a temperatura climática (de preferência o uniforme do CT),

1 calçado.

D) PROGRAMA BILÍNGUE
Conforme apresentação realizada às famílias, informamos que o material didático do Systemic Bilingual para
2022 já está disponível para compra.
Para a aquisição do programa faz-se necessário acessar o link: http://systemicplatform.com. Esse link já está
ativo. O material físico, parte do Programa Bilíngue, estará no colégio a partir de fevereiro. Ele será utilizado
durante as aulas em English e fará parte do Portfólio da disciplina que será enviado às famílias no final de
cada trimestre letivo.  Importante: as aquisições após 30/03  terão cobrança de frete.

Seguem os dados para acesso:
https://systemicplatform.com/
Usuário: teutonia
Senha: wearebilingual

O investimento do programa para 2022 pode ser realizado com cartão de crédito em até 10 parcelas de R$
72,00 ou, ainda,  à vista por meio de Pix ou boleto.

Observação:

Para contemplar as diversas atividades relacionadas à prática pedagógica durante o ano letivo de 2022, será
cobrada a encadernação do Portfólio com taxas de cópias, materiais pedagógicos e lembranças referentes às datas
comemorativas, sendo assim distribuídas:

R$ 55,00 - dia 10/04/2022 (Pasta Portfólio - o valor será incluso no boleto da mensalidade);

R$ 25,00 - dia 10/07/2022 (Taxa 1 - o valor será incluso no boleto da mensalidade);

R$ 25,00 – dia 10/09/2022 (Taxa 2 - o valor será incluso no boleto da mensalidade).

INÍCIO DAS AULAS: 21/02/2022

● Para as crianças matriculadas no Infantil II, tanto estudantes novos quanto aqueles que já frequentavam o
CT, o Colégio entrará em contato com as famílias em janeiro de 2022, agendando as conversas individuais e
o período de adaptação do estudante. Ambos com previsão de início na semana de 07 a 11 de fevereiro de
2022.

UNIFORMES: Informações sobre os uniformes estão disponíveis no link:
http://www.colegioteutonia.com.br/wp-content/uploads/2018/12/Uniformes-2022-1.pdf

https://systemicplatform.com/
http://www.colegioteutonia.com.br/wp-content/uploads/2018/12/Uniformes-2022-1.pdf



