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MATERIAL ESCOLAR 2018 

MATERNAL I (1 ANO) - EDUCAÇÃO INFANTIL 

MATERIAL QUE DEVERÁ FICAR NA ESCOLA

 100 folhas de papel A3 branco. 

 01 caixa de gizão de cera (meu primeiro 

giz-06). 

 01 livro de história infantil de acordo com 

a faixa etária. 

 Tela 30x30cm. 

 01 CD e 01 DVD (virgens). 

 50 folhas de papel colorset A3 (cores 

variadas). 

 01 metro de TNT (vermelho). 

 01 sacola de TNT (vermelho). 

 02 folhas de E.V.A lisa (vermelho). 

 02 folhas de E.V.A estampado 

 01 vidro de cola glitter. 

 03 envelopes (tamanho A3). 

 01 CD de músicas infantis. 

 15 botões coloridos e variados. 

 02 metros de tecido americano cru. 

 01 peça de fita cetim nº1. 

 03 caixas de massa de modelar. 

 01 bloco de papel canson colorido - A3 -

120grs. 

 01 blusa de malha para pintura/ artes 

(pode ser usada). 

 01 novelo de lã (vermelho). 

 

MOCHILA DE USO DIÁRIO 

 01 caixa de lenços de papeis. 

 Blusa, short, calcinha ou cueca. 

 Creme para assaduras. 

 Fraldas e lenços umedecidos. 

LANCHEIRA 

 01 toalha de mão com nome. 

 01 garrafinha de água com nome. 

 01 garfo e uma colher com nome.

OBSERVAÇÕES: 

 O material do aluno deverá ser identificado e entregue à Coordenação do dia 23 a 

30 de janeiro de 2018. Os cadernos e materiais de uso individual, como mochila e 

lancheira, deverão ser entregues à Professora no primeiro dia de aula.   

 Ao longo do ano serão solicitados pagamentos para trabalhos de campo, 

apresentações teatrais, comemorações, entre outros.  

 Poderá haver necessidade de reposição de material individual ao longo do ano.  

 Não será permitido o uso de canetinha hidrocor e nem lapiseira.  

 O UNIFORME deverá ser identificado com o nome da criança.    
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