
 

 
 
 
 
 
 

 

Júnior – Idade: 02 anos 
 

 

 
MATERIAL  
02 jogos de tinta para pintura a dedo 
01 caixa de giz de cera (curton) 
01 caixa de cola colorida (6 cores) 
02 tubos de cola grande (90 gramas) 
04 caixas de massa de modelar (12 cores – macia – base amido) 

01 instrumento musical de brinquedo 

01 bola plástica (pequena ou média, circunferência aproximada de 65cm e 67cm) 

01 tubo de cola gliter 
04 caixas com lenços de papel 
01 tapete pequeno (com aproximadamente 50X38cm) 
01 folha de EVA com gliter (não enrolada) 
02 folhas de EVA simples (não enrolada) 
02 blocos de desenho A3 (Formato: 297mmX420mm – 140g/m2) 

01 bloco de desenho A3 colorido (Formato: 297mmX420mm – 120g/m2) 

01 rolinho para pintura 
01 brochinha grossa 
01 pote de tinta guache – 250ml (laranja, marrom, amarelo, roxo, vermelho ou verde) 

04 pacotes de toalhas umedecidas 
01 jogo pedagógico (madeira ou plástico e de acordo com a idade) 

01 dedoche 
01 fantoche 
01 kit de brinquedos para areia 
01 pasta de plástico – maleta A3 (sem estampa) 
01 camiseta manga longa (tamanho adulto) para as aulas de pintura 

01 boné identificado 
 

* Em um envelope identificado, trazer: 01 foto 3X4 recente, 01 foto 
de quando era bebê, 01 foto da família, 01 foto do papai, 01 foto 
da mamãe e 01 foto dos avôs. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

* Materiais Alternativos: 
01 pacote com embalagem de cachorro quente 
01 caneta de retroprojetor 
01 pacote com palitos de picolé 
01 revista 
01 pacote com forminhas de doce (azul, vermelho, amarelo, verde ou  

                                                                      decorados) 

01 pacote com pratos de papel simples (não laminado e sem estampa) 
01 esponja (banho) 

Botões grandes e coloridos 
Retalhos de tecidos (25cm x 75cm) 
 

Brinquedos (material resistente) 
Meninos: 01 carrinho e 01 brinquedo (a escolher): Kit ferramentas, 

bonecos, trator, avião, telefone,... (material resistente). 

Meninas: 01 boneca e 01 brinquedo (a escolher): Kit salão de        

beleza (não maquiagem), panelinhas, fogãozinho, banheira, tiaras, 
bolsinhas,... (material resistente). 
 

Literatura Infantil – Biblioteca de Sala de Aula: serão 
solicitadas duas obras literárias infantis na primeira reunião com 
os Pais e/ou Responsáveis. 
 

Literatura Infantil – Projeto Pedagógico do Júnior:  
 

Hora de Dormir 
Autores: Leslie McGuire e Jean Pidgeon – Editora: Salamandra/Moderna 
 

Literatura Infantil para Projeto de Leitura:  

 

Primeiro Semestre: O lobinho não quer compartilhar  
Autora: Orianne Lallemand – Editora: Brinque-Book  
 

Segundo Semestre: Vamos escovar os dentes? 
Autor: Leslie McGuire – Editora: Salamandra/Moderna 

 

O material deverá ser identificado com o nome completo da criança. 
 

OBS.: Trazer, diariamente, a merendeira para o lanche contendo: 01 garrafa térmica ou garrafa com tampa de rosca, 01 pote e 01 guardanapo 
de tecido com o nome da criança. Também, trazer 01 garrafinha com água e 01 par de calçados e 01 muda de roupa completa identificados. 

  
O uso do UNIFORME é OBRIGATÓRIO para os dias de aula e atividades extracurriculares e 

poderá ser adquirido no BAZAR (Rua Morom). 

 
 

INÍCIO DO ANO LETIVO – 2018 
 

- Dia 14/02/2018 (quarta-feira): 13h30min – Entrega dos materiais escolares e reunião somente com Pais e/ou Responsáveis, em sala de aula,  

                                                                         junto a sua professora. 
- Dia 15/02/2018 (quinta-feira): Início das aulas – 13h30min às 14h30min  - Dia 23/02/2018 (sexta-feira): Término – 16h30min                                        

- Dia 16/02/2018 (sexta-feira): Término – 14h30min                                  - Dia 26/02/2018 (segunda-feira): Término – 16h30min                                  
- Dia 19/02/2018 (segunda-feira): Término – 14h30min                                - Dia 27/02/2018 (terça-feira): Término – 17h                                                                                                 
- Dia 20/02/2018 (terça-feira): Término – 15h                                            - Dia 28/02/2018 (quarta-feira): Término – 17h30min                                                                                                                                                                                      
- Dia 21/02/2018 (quarta-feira): Término – 15h30min                                    - Dia 01/03/2018 (quinta-feira): Término – 18h (horário normal)                                                                              
- Dia 22/02/2018 (quinta-feira): Término – 16h                                              - Dia 14/04/2018 (sábado): Reunião com Pais e/ou Responsáveis – 8h. 
 

 
Esta lista encontra-se disponível em todas as livrarias da cidade e no site: 

www.passofundo.notredame.org.br 
 

http://www.passofundo.notredame.org.br/

