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  Colocar o nome da criança
em todos os materiais.                     

             

OBS.: Para o melhor rendimento de seu (sua) lho (a) e o bom andamento das atividades, 
é indispensável que o material escolar esteja completo no início das aulas.

01 Brinquedo educativo de encaixe - conforme faixa
etária 05 meses a 01 ano
01 Brinquedo conforme faixa etária 05 meses a 01 ano 
(carrinhos, boneca, homenzinho) 
NÃO SERÁ PERMITIDO BRINQUEDO COM 
PEÇAS PEQUENAS.

03 Encadernações em A3 (297x420) de 30 folhas cada.
03 Folhas de E.V.A. (material emborrachado) (azul, rosa 
e cor de pele)
01 Folha de E.V.A (material emborrachado) estampado
02 Pacotes de 48 folhas de papel 8 cores (220X315mm) 
Tipo TILI-PAPERS
20 Folhas de A4 cartolinado
20 Folhas de A3 (297x420)
02 Metros de papel pardo

01 Caixa de cola colorida 3D color (6 cores)
01 Pote de tinta guache 250 ml – opções: 
(marrom, verde, amarelo, vermelho ou azul).
01 Tubo de cola branca com bico no
01 Caneta permanente (preta ponta na)
01 Caneta permanente (preta ponta média)
01 Fita crepe (para identicar materiais de uso individual 
do aluno)
05 Res de cola quente (na) (para aulas de Arte)
01 Pincel  nº 20 referência 815

05 Caixas de lenços descartáveis (Uso individual)
01 pacote de algodão em bolinhas
02 Metros de TNT (azul claro e branco)
02 Potes de lantejoula grande (Opção de cores: prata, 
azul ou vermelha) 
50 Palitos de picolé
01 Babador

Trazer sempre na lancheira (identicar com o 
nome da criança):
- Mamadeira com o leite da criança
- Lanche (fruta, papinha, suco, bolo, biscoito, etc)
- Garranha com água
- Copo para beber água
Trazer sempre na mochila (identicar com o nome 
da criança):
 - Roupas para troca
- 01 Camiseta do uniforme
 - Fraldas descartáveis
- Creme para assadura (receitado pelo pediatra da criança)
 - Lenço umedecido descartável
- Toalha de banho, sabonete líquido para banho, 
   shampoo, escova ou pente de cabelo, 
- Embalagem para guardar roupas sujas.
 - 01 Travesseiro
 - 01 Manta de cobrir
 - 01 Lençol

Relação de 

materiais 
Berçário - Educação Infantil 2023

ENTREGA DE MATERIAIS 26/01/2023 
Conforme o turno da criança

INÍCIO DAS AULAS 30/01/2023 
 Educação Infantil: Berçário, Maternal I fase I 

e II, Maternal II e Pré I e II. 

REUNIÃO COM PAIS 28 /01/2023
8h30min:  Berçário, Maternal I fase I e II, 

10h: Maternal II,  Pré I e II.
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