
  

MATERIAL ESCOLAR 2018 
EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE 

 

 01 pacote de folhas coloridas (80 g/m² ou 120 g/m²) 

 40 folhas de desenho A3  

 01 caixa de giz de cera curtos e grossos  

 01 caixa de lápis de cor jumbo, com apontador 

 01 estojo (simples) para guardar os lápis de cor 

 02 caixas de massa de modelar extramacia, 12 cores 

 01 tesoura de ponta arredondada  

 02 tubos de cola lavável, 90g 

 01 conjunto de cola colorida 

 02 potes de tinta guache 250ml, cores primárias 

 01 pincel chato nº 14 

 01 pacotinho de lantejoula 

 02 potinhos de glitter  

 01 rolo de papel crepom 

 01 folha EVA  

 01 metro de TNT 

 01 folha de lixa fina preta  

 01 livro de literatura infantil adequado à faixa etária da criança que permanecerá na sala de aula 

 01 brinquedo pedagógico (quebra-cabeça, encaixe, memória etc) adequado à faixa etária da 
criança que permanecerá na sala de aula 

 01 caixa organizadora (tamanho sapato) 

 01 peça de jogo americano (que não seja de tecido, lisa, sem relevo, para o manuseio da massa de 
modelar) 

 01 DVD virgem 

 01 pote plástico com tampa (pequeno, para guardar a massa de modelar) 

 01 pote plástico com tampa (pequeno, para guardar o giz de cera) 

 01 boné que permanecerá na sala de aula  

 01 camiseta de adulto, mangas curtas, para ser usada como proteção do uniforme para atividades 
de pintura 

 01 revista adequada para recorte 

 01 foto da criança: 3x4, com o nome no verso 
 
 

IMPORTANTE 
 

 TODO O MATERIAL E O UNIFORME ESCOLAR DEVERÃO ESTAR IDENTIFICADOS COM 
O NOME COMPLETO DO ALUNO.  
 

 NO DECORRER DO ANO LETIVO SERÁ SOLICITADA A AQUISIÇÃO DE UM LIVRO DE 
LITERATURA INFANTIL. 


