
Centro de Educação Malvina Queiroz 

Rua Dionísio Rocha, 231 

Parque Araruama - São João de Meriti 
 

 

MATERNAL – 2023 

 LIVRO 
Sistema de Ensino POSITIVO 

Descrição: 2 Livros Didáticos 3x1 + 2 Livros de Experiências + 2 Livros de Material de Apoio + 2 

Portifólios + Plataforma Positivo On + Caixa Brinquedo. 

 

Valor: R$ 491,00 
* O livro deverá ser comprado diretamente na plataforma da Positivo através do site 

www.lojanaescola.com.br/malvinaqueiroz 

 

 

 MATERIAL 
01 caderno grande brochura  

500 folhas de papel ofício A4 branco 

01 pacote de Lumi Paper Creative 

01 pacote com 50 folhas de papel 40kg tamanho A4 

01 avental de plástico para pintura com o nome da criança  

01 estojo escolar com 02 lápis / 01 borracha / 01 apontador (Para ficar na escola) 

01 estojo escolar com 02 lápis / 01 borracha / 01 apontador (Para ficar em casa) 

02 caixas de lápis de cor triangular grande com 12 cores (1 para cada estojo) 

01 pincel grande Nº 6  

01 tesoura sem ponta (Com o nome gravado) 

02 escovas de dente com o nome gravado e capa protetora (Será usada uma em cada semestre) 

01 creme dental infantil 

01 sabonete líquido 250 ml 

01 toalhinha de mão com nome bordado 

01 copo com o nome gravado 

 

OBSERVAÇÕES  

 

* A Educação Infantil não usa mochila, apenas a lancheira e uma pasta que será entregue pela 

escola, no início das aulas. 

* Não comprar lápis de cor de personagens infantis, pois a criança tem dificuldade em identificar 

as cores.  

* O caderno pode ser de personagem e deverá vir identificado com o nome da criança.  

* Todo material deverá vir identificado com o nome da criança, inclusive o uniforme. 

* A escova de dente, o copo e a toalhinha ficam dentro da lancheira e voltam para casa todos os 

dias.  

* As crianças deverão vir uniformizadas desde o primeiro dia de aula.   

* Sapato colegial ou tênis PRETO e meia branca.   

* Os materiais solicitados em lista deverão ser entregues na secretaria da Unidade Matriz 

entre os dias 01/02 e 03/02, todos identificados com o nome e turma do aluno. 

 

  Reunião de Pais e Professores: Dia 03/02 (sexta-feira) às 8h na Unidade Anexo. 

 

 As aulas começarão dia 06/02 (segunda-feira). 

 Horários de saída na primeira semana de adaptação na Educação Infantil: 

Manhã: 10h30                          Tarde: 16h  

 


