
Toalhas de banho (tipo fralda) brancas, identificadas com o nome do aluno, para uso pessoal; (ficará na escola);

Sabonetes líquidos infantis, para uso higiênico, pois nesta faixa etária a criança não controla esfíncter e precisa tomar 

banho na escola (em caso de alergia a algum produto de higiene, identificar o produto especifico); (ficará na escola);

Pomada para prevenção de assaduras; (ficará na escola);

Escova de cabelo ou pente; (ficará na escola);

Escovas de dentes e creme dental infantil em estojo próprio; (ficará na escola);

Colônia infantil; (ficará na escola);

Copo com bico, tampa e duas alças (antibacteriano), para a criança beber água, de uso individual 

(para evitar contaminação); (ficará na escola);

 Lancheira com todos os recipientes identificados, com o nome da criança para transportar um lanche nutritivo e o mais 

natural possível;

 Leite, sucos, vitaminas e papinhas de frutas poderão ser preparados na Escola (os produtos deverão vir em recipientes 

apropriados para evitar vazamentos);

 Pedimos aos pais ou responsáveis que coloquem em uma mochila (identificada com o nome da criança) e tragam para 

a Escola diariamente, até que se torne desnecessário,  Fraldas descartáveis (mínimo de 4 unidades) identificadas;

Lenço umedecido (caso a criança use);

Peça de roupa para troca (manter na mochila);

  Chupeta (caso a criança use) em um porta chupeta (manter na mochila);

Sacos plásticos transparentes, para a devolução diária de toalhas e fardas utilizadas pela criança (ficará na escola);

02. 

03.  

01.  

01.  

02.  

01.  

01. 

02pct. 

01pct. 

01.  

01.

Pasta fina com elástico de PVC; (manter na mochila);01. 

Material de uso pessoal

O EU, O OUTRO E O NÓS

I
INFANTILLista de Materiais

2022

Senhores Pais ou Responsáveis, informamos-lhes a seguir a relação 

de materiais a serem utilizados pelos alunos no ano letivo de 2022.

01. DATAS DE ENTREGA DOS MATERIAIS: 

Dias 19 e 20 de Janeiro de 2022 (quarta-feira e quinta-feira), nos horários de 

7h30 às 11h20 e 13h30 às 17h. OBS: O material deverá ser entregue devida-

mente, completo e identificado com o nome do aluno. Iremos recebê-los 

conforme orientação da lista.

02. INÍCIO DAS AULAS:

25/01 (terça-feira) - Fundamental I (1° ao 5° ano).

25/01 (terça-feira) - Infantil I, II e III.

27/01 (quinta-feira) - Infantil IV e V.

03. UNIFORME ESCOLAR:

Short, camiseta e sandália escolar preta ou marrom (tipo francisca-

na). É de uso obrigatório para todos os alunos diariamente em sala 

de aula e em todas as atividades escolares, por gentileza, bordar o 

nome da criança no uniforme.

Nota: caso a criança use fraldas descartáveis, lenço umedecido, 

chupeta e mamadeira, pedimos aos pais ou responsáveis que colo-

quem em uma mochila ou necessaire, identificada com o nome da 

criança e tragam para a escola diariamente.



Material de apoio didático

01.  

CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS

Avental, identificado com o nome da criança; (será devolvido no final de ano); 

Bola identificada, para ser utilizadas em jogos e recreação( bola pequena-de-leite);01.  

01.  Balde kit de praia;

Recorte, colagem e maker

TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS

Papel rococó verde;01 pct.  

Folhas de papel color 7 (cores e estampas variadas);02.  

Folha de papel crepom;

Folhas de E.V.A (2 lisas e 2 estampadas), para atividades artísticas;

Lápis de cera tipo estaca, de cores variadas.

01.  

04. 

01 cx. 

Recorte, colagem e maker

Massa de modelar antialérgica para atividades de modelagem;

Pincel de pelos n°20; (será devolvido no final de ano);

Cola colorida (antialérgica e lavável), para não manchar o fardamento;

Maquiagem pinta cara (tipo pote, não toxica, antialérgica e com prazo de validade estendido);

Estojo de hidrocor GROSSO, para pintura e desenho;

Rolinho para pintura (pequeno).

04 cxs.  

01.  

01 cx.  

01.  

01.  

01.  

Material lúdico, brincar e faz de conta

ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO

Brinquedo educativo NA FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA (o bom brinquedo é aquele que atende às 
necessidades e possibilidades de cada fase). Como os pequenos levam tudo à boca, evite peças 
miúdas e modelos frágeis;

Carro de brinquedo (RESISTENTE E GRANDE) ou 01 (uma) boneca, a ser utilizado(a) em brincadeiras 

de “faz de conta”.

Animal de borracha grande, para se familiarizar com o mundo animal; (será devolvido no final de ano);

01.  

01. 

01. 

Recorte, colagem e maker

TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS

Rolo de lã;

Pregadores de roupa de madeira; (grande);

Língua de sogra;

Anilina comestível;

Esponja para banho;

Algodão (bola colorida grande).

01.  

01 pct. 

01 pct. 

02.  

01. 

01 ptc. 

I
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01tb.  Bolinha de sabão com líquido (pequeno). 



Aos Senhores Pais;

No tocante à relação de livros didáticos, informamos que adotamos os livros produzidos pela editora 

SAS, que serão adquiridos pelo aluno, não sendo permitida a utilização de cópia reprográfica.

10% DE DESCONTO À VISTA 

VALOR DO KIT DE LIVROS R$ 396,00
Infantil 1
A partir de 1 anos

1 livro principal

I
INFANTIL

Adaptação Escolar
O Colégio Machado de Assis convida toda a comunidade escolar em parceria com os pais a participarem do processo de 

acolhida e adaptação escolar dos nossos alunos que são filhos de vocês. 

O início da vida escolar é um acontecimento significativo para toda a família, que terão dois grandes desafios pela frente: o 

ambiente desconhecido e a separação dos responsáveis. As famílias podem e devem ajudar suas crianças neste momento tão 

importante.

É importante que deixem claro que não estão abandonando-a e voltarão para levá-la para casa, fazendo o possível para 

buscá-la na hora exata da saída, sendo honestos com a criança, despedindo-se dela quando for sair. Só assim, ela poderá se 

concentrar nas atividades propostas, e deixar de olhar todo o tempo para a porta para saber se seus pais já desapareceram.

Nossa escola deseja colaborar de forma a ser um período mais tranquilo possível para a família. Abaixo, buscamos trazer 

algumas reflexões e orientações sobre essa importante fase escolar.

Pontos de reflexão para a família no processo de adaptação escolar

Ÿ Fale sobre a escola e das coisas que a criança irá fazer com entusiasmo, mas não crie ilusões dizendo que tudo será da forma 

como ela deseja. Explique que é um local coletivo e que haverá outras crianças com quem brincar e dividir a atenção.  

Ÿ Explique as mudanças de rotina à criança honestamente, mesmo ela sendo pequena, mas, é claro, com uma linguagem 

adequada para cada faixa etária. As crianças percebem quando os pais mentem e isso costuma afetar a confiança e respeito 

que têm por eles.

Ÿ Busque não se atrasar no horário de entrada na hora de buscar a criança. Isso fortalece a confiança dela nos pais e diminui 

qualquer desconforto como a ansiedade.

Ÿ Converse sobre como foi o dia da criança, pergunte e deixe-a falar em seu ritmo. Não responda por ela ou dê opções de 

resposta, pois assim, não será um diálogo.

Ÿ Passe confiança à criança, deixando-a segura de que você vai voltar para buscá-la na escola. Assegure-a de que a ama e do 

quanto ela é importante para a família.

 Participe do processo de adaptação de sua criança, sem pressa de que ele acabe logo. Respeite as orientações da escola 

e busque compreender a estratégia dos professores para que ajam em conjunto.

        Lembre-se sempre que as crianças, apesar de pequenas, merecem ser escutadas e acolhidas em suas necessidades, nem 

que seja na hora do choro, como qualquer sujeito. Elas são indivíduos completos, com opiniões, preferências e emoções que não 

devem ser descartadas como menos importantes devido à idade. Estar em um ambiente protegido e seguro irá possibilitar o 

desenvolvimento pleno de suas habilidades emocionais, sociais e cognitivas.

Lembramos que por questões adaptativas os horários das aulas de 25/01 à 04/02 serão: manhã de 7h às 10h e a tarde das 13h 

às 16h, para assim, de forma gradativa, as crianças permanecerem cada vez mais felizes no nosso ambiente escolar. 

Estejamos atentos ao nosso encontro, para juntos, ajudarmos nossas crianças nessa fase de adaptação escolar, que requer 

grande atenção e dedicação por parte de todos.

REUNIÃO PARA OS PAIS DO INFANTIL I, II E III: 

Dia: 19/01/2022 (quarta-feira) 

Horário: 19h

Local: Auditório Machado de Assis - Junco

 

Desde já, agradecemos a compreensão e a colaboração 

de todos nesse processo tão importante que é o início da fase escolar. 



/CMACHADOOFICIAL

ANOTAÇÕES:

DOCUMENTAÇÃO DO ALUNO NOVATO
* 1 FOTO 3X4;

* DECLARAÇÃO OU TRANSFERÊNCIA DO ALUNO;

* CARNÊ DE QUITAÇÃO DE MENSALIDADE DA ESCOLA ANTERIOR;

* CERTIDÃO DE NASCIMENTO;

* RG.

DOCUMENTAÇÃO DO RESPONSÁVEL
* RG;

* CPF;

* COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA 

  COM O CEP.

I
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