LISTA DE MATERIAIS – 2018 – CRECHE – EDUCAÇÃO INFANTIL
MATERIAL DE USO COMUM
03 caixas de massa de modelar com 12 unidades
01 conjunto de cola colorida tridimensional (3D)
03 folhas de lixa preta
06 balões
01 tubo de cola 250g
01 tubo de cola gliter
01 caixa de bastão de cera, meu primeiro giz, 06 cores
02 blocos criativo
02 potes grande tinta guache (cores diferentes)
01 folha de papel celofane (cores diferentes)
01 pacote de folha de ofício colorida
50 folhas A4 – gramatura 120g
50 folhas A3 – gramatura 120g
02 folhas grandes de EVA (cores diferentes)
01 folha de papel crepom
01 folha de papel laminado (cores diferentes)
10 bandejas brancas de papelão comum, redonda, nº 5(sem enfeite)
50 palitos de picolé coloridos
20 palitos de picolé sem cor
10 palitos de churrasquinho
01 caixa de lápis de cor (jumbo)
01 jogo de caneta hidrocor, grossa, 12 cores
01 caixa de cola colorida com 4 unidades
Sobras de lã
20 tampas de garrafa pet
01 pacote de lantejoulas grandes
01 livrinho de história infantil (com imagens)
01 jogo educativo (quebra – cabeça, jogo da memória, encaixe, jogos de montar)
Revistas usadas
Conjunto de panelinhas, bonecas, fogãozinho (brinquedos usados para meninas)
Bonecos, carrinhos, pistas, bola (brinquedos usados para meninos)
Fantasias usadas
Acessórios para brincar com a massinha (forminhas, rolinhos e outros)

MATERIAL A SER IDENTIFICADO COM O NOME DO ALUNO
01 mochila pequena
01 guardanapo pequeno de tecido (para uso diário durante o lanche)
01 tesoura pequena sem ponta (simples)
01 pincel grosso nº 14
01 almofada média
01 muda de roupa de criança dentro de uma sacola identificada (para eventual troca)
01 camiseta usada, tamanho adulto (para atividade com pintura)
01 pasta plástica, tamanho A3
01 garrafa de água identificada – trazer diariamente na mochila
05 fotos 3x4 (entregar impreterivelmente, junto com o material e identificada).

Observações: Os materiais de uso individual devem ser entregues no dia da
Reunião de Pais, que será no dia 21/02/18.

