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INFORMAÇÕES ESCOLARES - MATERNAL III 
 

 

 Uniforme Escolar 

Para uso diário 

Camisa polo manga curta (modelo Veritas) 

Bermuda sarja (modelo Veritas) 

Short saia (modelo Veritas) 

Vestido polo manga curta (modelo Veritas) 

Short lycra (para ser usado com vestido polo) 

Tênis preto 

Meia ou meia-calça (meninas) 

Para Educação Física 

Camiseta malha branca (modelo Veritas) 

Bermuda tactel (modelo Veritas) 

Short saia tactel (modelo Veritas) 

Tênis preto 

Meia 

Agasalho 

Blusa de moletom (modelo Veritas) 

Calça sarja/saia com meia-calça 

 

 O uso dos uniformes (roupas e calçados fechados) na Veritas será obrigatório a partir do dia 

20/02/2022. A sua utilização facilita a identificação dos alunos e contribui para a sua segurança. Os 

uniformes não deverão ser descaracterizados com personalizações, desenhos ou cortes, por exemplo. 

 Durante as atividades, nossos colaboradores observarão a manutenção dessas condições, com o 

intuito de prover a melhor experiência de aprendizagem. 

 A Veritas conta com o valoroso trabalho dos pais em relação a esse assunto. Ensinar seu filho a 

usar e manter o uniforme limpo e alinhado é uma forma de ensiná-lo a manter uma atitude disciplinada bem 

como de praticar a ordem que o Criador colocou em todas as coisas. 

 Caso o aluno tenha alguma necessidade especial que demande uma alteração nessas orientações, 

estaremos à disposição para ouvir todas as necessidades. 

 

A aquisição do uniforme acontecerá na Veritas. Informaremos aos pais quando 

estiverem disponíveis para prova e compra. 

 

 Material Individual 

O material abaixo deve ser identificado com nome e sobrenome da criança e deverá estar diariamente dentro 

da mochila e ser constantemente reposto e higienizado. 

1 Toalhinha de mão para ficar na lancheira 

1 Pacote de lenço de papel contendo 50 unidades 

1 Mochila (contendo, diariamente, duas “mudas” de roupa completa para eventuais trocas) 

1 Pacote de lenço umedecido contendo 100 unidades (caso a criança ainda use fraldas) 

3 Fralda descartável (caso a criança ainda use fraldas) 

1 Pomada de assadura 

1 Garrafinha antivazamento com tampa (para água) 

1 Bíblia infantil (ficará dentro da mochila e será usada em todo o ano letivo) Link (Histórias da 

Bíblia para Crianças) 

http://www.veriteseducacional.com.br/
https://www.amazon.com.br/Hist%C3%B3rias-B%C3%ADblia-para-Crian%C3%A7as-Graaf/dp/8506083311/ref=asc_df_8506083311/?tag=googleshopp00-20&linkCode=df0&hvadid=379799683613&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=8381744453746132852&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9074264&hvtargid=pla-879244297888&psc=1
https://www.amazon.com.br/Hist%C3%B3rias-B%C3%ADblia-para-Crian%C3%A7as-Graaf/dp/8506083311/ref=asc_df_8506083311/?tag=googleshopp00-20&linkCode=df0&hvadid=379799683613&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=8381744453746132852&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9074264&hvtargid=pla-879244297888&psc=1
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 Material Artístico 

O material abaixo deve ser identificado com o nome e sobrenome da criança. Deverá ser entregue na escola 

até o da 25/01/2022.  

1 Apontador para lápis jumbo com depósito 

1 Alfabeto móvel (EVA, plástico ou madeira) de boa qualidade 

1 Borracha branca 

2 Brinquedos grandes e novos próprios para crianças de até 04 anos de idade (brinquedos 

pedagógicos de madeira, panelinhas, animais sortidos, alinhavo, dentre outros) 

1 Bucha de cozinha 

1 Caixa com 12 lápis de cor-triangular/Jumbo/ de boa qualidade e com apontador (cada lápis com 

o nome da criança) 

1 Caixa de cola colorida com ou sem glíter lavável, de boa qualidade, com 06 unidades 

3 Caixa de massa de modelar (base de amido) – com 12 cores – de boa qualidade 

2 Caixa de tinta guache com 06 unidades, 15ml 

1 Camisa de malha usada (tamanho adulto) com o nome da criança para atividades de Artes. 

4 Envelope pardo tamanho A3 

1 Caneta hidrográfica jumbo c/ 12 unidades 

1 Estojo giz de cera 

1 Feltro 20cm 

1 Fita de cetim nº 05 com 10 metros (livre escolha de cores) 

4 Folha de EVA – lisa ou estampada 

3 Folha de cartolina (cor à escolha) 

2 Foto 3x4 

1 Foto da Família 

2 Frasco de cola branca 90g (sujeito a reposição) 

2 Lápis preto – Jumbo grande, sem borracha (sujeito a reposição) 

1 Pacote de 100 folhas de papel sulfite branco - A3 

1 Pacote de 100 folhas papel sulfite branco - A4 

1 Pacote de palito de churrasco 

1 Pacote de papel lumipaper formato A4 (50 folhas) 

1 Papel crepom (livre escolha de cores) 

1 Pasta polionda tamanho A3 com alça 

1 Pincel de pintura nº 22 

2 Prendedores de roupa (madeira) 

1 Rolinho de pintura 

1 Tela para pintura tamanho 18 x 24 cm 

1 Tesoura sem ponta 

1 Papel cartolina laminado (livre escolha de cor) 
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 Material Didático 

Para o Maternal III a Veritas produzirá o Caderno da Natureza e o estudo de Cores e Formas e Caligrafia 

para o aluno. Também utilizará o material da Família de Trigo como apoio ao estudo infantil. 

 

Família de Trigo: o material deve ser comprado em sua forma “impressa”. 

 

LIVRO EDITORA 

No mundo dos números Família de Trigo 

No mundo das vogais  Família de Trigo 

Caderno da Natureza* Veritas ECC 

Cores e Formas* Veritas ECC 

 

*Veritas: esses materiais serão produzidos pela Veritas. Valor dos materiais: R$ 100,00. 

 

Os pais que desejarem adquirir o material didático da Família de Trigo junto à 

Veritas deverão manifestar essa intenção via WhatsApp ou e-mail até o dia 

05/01/2022. 

 

 

 Literatura Infantil 

Os pais serão informados, em reunião de pais, acerca de quatro livros de literatura que serão trabalhados 

durante o ano letivo. Eles devem providenciar a compra e a entrega desses livros na escola. Os livros serão 

devolvidos no final do ano. 

 

 Início das Aulas 

03/02/2022 (quinta-feira) 

Contraturno: 07:30 às 13:00 

Escola: 13:00 às 17:30 

 

 Reunião de Pais 

Entraremos em contato para agendá-la. 

 

 Agenda Escolar 

01 Caderno (½ ofício brochurão/tipo agenda) para anotações que deverá ficar diariamente na mochila do 

estudante, para comunicação entre a escola e família. O mesmo deverá ser encapado e conter nome e 

sobrenome do estudante na parte externa da capa. 

 

 

 

 

http://www.veriteseducacional.com.br/
https://familia-de-trigo.myshopify.com/collections/3-anos/products/no-mundo-dos-numeros-zero-a-dez-impresso
https://familia-de-trigo.myshopify.com/collections/3-anos/products/no-mundo-das-vogais-impresso

