
 

 

 

 

MATERNAL II 

Nome: _______________________________________________ 

 



 

MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 
PEDAGÓGICAS 

 Projeto Buriti Mirim 1 – Editora Moderna - 3ª edição ISBN 978-85-16-10383-5  

 Inglês – Currículo Be (Bilingual Education) 

Loja virtual: http://loja.beducation.com.br         

Cupom de acesso: YVWFXWPW 

     Observação: Disponível a partir de janeiro de 2022 

 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL 
 01 Troca de roupa em embalagem plástica identificada (uso diário) para eventual 

necessidade 

 01 Toalha de banho identificada (deverá ficar na mochila) 

 01 Lancheira e toalha de mão (com identificação) 

 01 Sabonete líquido 200ml 

 01 Caixa de lenço de papel  

 02 Potes de lenços umedecidos 

 01 Garrafa para água (identificada) 

 01 Camiseta adulto tamanho P identificada (para aula de arte) 

 

MATERIAL PARA CATALOGAR ATIVIDADES PEDAGÓGICAS 
 01 Pasta catálogo com 200 plásticos grossos (15mm) parafusada com 4 furos 

 

MATERIAL PARA CAtALOGAR RELATÓRIOS INDIVIDUAIS 
 06 Pastas com ferragem em plástico (amarela) 

 01 Pasta com elástico em plástico (amarela) 

 

MATERIAL PARA ATIVIDADES DIDÁTICO-PEDAGÓGICaS  
 01 Caneta piloto preta 850 

 01 Caixa de gizão de cera triangular 

 01 Pincel chato Nº 24 

 02 Caixas de ecogiz de cera bicolor 

 01 Lápis jumbo triangular  

 01 Borracha grande  

 01 Tesoura escolar sem ponta (identificada) 

 01 Tela para pintura 30cm x 30cm 

 

 

http://loja.beducation.com.br/


 

 01 Pacote ziploc 18cm x 23cm (para armazenar o material destacável do livro 

Buriti) 

 01 Batedor de espuma tamanho 6 

 02 Tubos de cola branca 

 02 Potes de massa de modelar 500g verde 

 01 Pacote de alfabeto móvel em EVA contendo 124 peças (letras pequenas / uso 

individual) 

 01 Bloco de papel, 180g/m2, A4, 201mm x 297mm, 20 folhas, cor branco 

 01 Bloco criative paper 325mm x 235mm  

 01 Pacote de lantejoula grande 

 01 Bloco ecocores tex, 180g com 7 cores, 36 folhas, 230mm x 320mm 

 02 Pacotes de palitos de picolé azul e amarelo 

nas cores amarelo e preto 

cor azul 

, 100g 

na cor rosa 

astex colorido 

 nas cores vermelha e branca 

chamequinho cor amarelo 

 

, 15mm 

 

MATERIAL PARA DECORAR O PORTFÓLIO DOS ALUNOS  
 02 Folhas de EVA amarelo 

 02 Folhas de EVA com glitter dourado 

 02 Folhas de EVA com poá 

 01 Folha de EVA plush amarelo 

 01 Metro de tecido estampado (estampa pequena infantil) 

 

OBSERVAÇÕES 
O material individual e o uniforme deverão ser identificados com o nome do aluno por 
meio de etiqueta, bordado ou pintura naquele que for de tecido. 
 

 O uso do uniforme é obrigatório! Adquira o endereço das lojas na 
secretaria do colégio. 
 
 
 



 

 

Entrega do material 
Data: 02 de fevereiro 
Horário: das 7h30 às 11h (alunos do turno matutino) e das 13h30 às 17h (alunos do 
turno vespertino), nas salas de aula.  
 
 

Reunião de pais 
Data: 02 de fevereiro 
Horário: às 11h (alunos do matutino) e às 17h (alunos do vespertino).  
Assunto: Os objetivos da série, a proposta didático-pedagógica e a rotina. 

 
 

Início das aulas  

 
Segunda- feira, 07 de fevereiro de 2022 
 

Período de adaptação 
07/02/2022 a 09/02/2022 
 
 
 
 

___________________________________ 
Assinatura do Responsável 

 
 
 
 
 

Brasília, _____/_____/2022. 
 


