
 
LISTA DE MATERIAIS 2021  

EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
NÍVEL: CRECHE 3 

OBSERVAÇÕES: 
● Identificar todos os materiais escolares. 
● Observar o tamanho e a quantidade solicitada de cada material. 
● Usar uniforme diariamente. O uniforme também deve ser identificado para evitar extravio ou troca entre colegas 
(marcar com caneta permanente, bordado ou tinta para tecido). 
●  O material de uso diário deverá ser verificado, higienizado e reposto pela família sempre que necessário.  

●  Os materiais de uso individual e coletivo, incluindo as sucatas, deverão ser entregues no primeiro dia de aula.  

●  Os materiais solicitados, se em bom estado, poderão ser reaproveitados do ano anterior. 

●  Outros materiais, para atividades específicas, poderão ser solicitados no decorrer do ano letivo. 

 
RELAÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES: 

 
Materiais para trazer e levar na mochila: 

 
De uso diário: 
▪ Escova de dentes com protetor de cerdas  
▪ Creme dental sem flúor  
▪ Garrafinha de 500ml com água 
▪ 1 necessaire com pente ou escova de cabelo e 

rabicós  
▪ 2 sacolas plásticas  
▪ 1 muda de roupa extra com meia e calçado 
▪ Uma sapatilha antiderrapante 
▪ Máscaras para reposição e álcool em gel para 

higienização das mãos (medida de prevenção 

enquanto os decretos sobre Covid-19 forem 

mantidos) 

 
De uso semanal se a criança frequentar Turno 
Integral (traz na segunda-feira e retorna na sexta-
feira): 
▪ 1 sacola retornável de tecido da Escola (adquirir 

na secretaria) 
▪ 1 travesseirinho com fronha 
▪ 1 lençol de caminha  
▪ 1 coberta  

 

Materiais que ficarão na Escola: 
 

De uso individual: 
▪ 1 cola branca líquida 
▪ 1 avental para pintura manga longa 
▪ 1 conjunto de tintas guache pequeno (6 cores) 
▪ 1 pincel nº 24 (ponta chata)  
▪ 1 pasta com aba e elástico 
▪ 1 caixa organizadora (aproximadamente 6 litros)  
▪ 1 bloco de folha de desenho Tamanho A3 (gramatura 150g) 
▪ 1 caixas de lenço de papel (será solicitada reposição 

quando terminar) 
▪ 3 caixas de massa de modelar soft 

 
Sucatas: 
▪ 3 potinhos plásticos com tampa de rosca  
▪ 4 rolinhos de papel higiênico  
▪ 2 potes de sorvete vazios de 2 litros 
▪ 3 garrafas Pet 500ml 
▪ Retalhos de tecido 
▪ Sobras de lã 
▪ Botões 
▪ Revistas e/ou encartes de supermercado para recorte 

 
 
 

Fornecedor para aquisição de Uniformes: 
Visual Uniformes- Deise 
51- 9161-5747 

 


