
Nossa missão é: Promover o desenvolvimento acadêmico, social e espiritual, 

semdistinção de qualquer natureza, através da prestação de serviços educacionais, 
como agente transformador fundamentados nos princípios evangélicos e 
franciscanos. 

 

 

LISTA DE MATERIAL 2022 
MATERNAL II − EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
Srs, Pais 

 

Atenção: 

 
Adquira os livros da SM 
Educação na plataforma SM 
Direto. 
Entre no site www.smdireto.com.br insira 

o número do voucher correspondente ao 

ano do seu filho, logo aparecerá todos os 

livros adotados. Na data de entrega leve o 

comprovante e retire seu kit colégio com 

o Renato. 
   Coleção Alecrim 

BNCC Voucher – 5341EI8 
 

• Os livros não encontrados na 
plataforma da SM poderão ser adquiridos 
na DiskLivros (12) 3931-6935 (12) 3931- 
6904. 

 

• ENTREGA DE MATERIAIS: 24/01/2022 
Manhã: 8h às 10h30min  
Tarde: 13h30min às 14h 

• INÍCIO DAS AULAS – 25/01/2022 

• REUNIÃO DE PAIS – 05/02/2022 

Papelaria 

• 2 caixa de lápis de cor jumbo 
(12 cores – triangular) 

• 1 conjunto de 6 unidades de cola gliter 
• 1 pasta azul 1cm de espessura (polionda) 
• 1 pacote de criativecolorset 
• 1 bloco de papel canson branco A4 
• 1 bloco de papel canson branco A3 
• 2 tubos de cola grande 
• 1 conjunto de 6 unidades de cola colorida 
• 1 pote de 500g massinha soft 
• 1 jogo de canetinha 12 cores jumbo 
• 1 pasta catálogo tamanho ofício com 20 
plásticos 

• 1 caixa de giz de cera jumbo 

 
 

 
PARA USO PESSOAL 
• 1 mochila e 1 lancheira 

• 1 toalha de mão (com o nome do aluno) 
• 2 caixas grandes de lenço de papel 
• 1 nécessaire contendo: 

1 pacote de lenço umedecido. 
1 escova dental com protetor 

1 tubo de creme dental com flúor 
1 repelente 

 

DANÇA 
• meia preta antiderrapante 

 
LIVRO DIDÁTICO 

Coleção Alecrim (Vol. 1) - BNCC 2019 
ISBN:9788541824224 - Editora SM 

 
Obs: Durante o ano serão solicitados livros para 
leitura 
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