
 
 

Jardim - Educação Infantil 
MATERIAL DE USO COLETIVO 
Este material deverá ser entregue, em uma sacola, com o nome da criança ao professor da sala. 

 1 bloco papel nova print moldura (coleção eco cores)  
 1 bloco de papel canson A3 
 1 bloco de papel canson A4 
 1 pacote de 500 folhas de sulfite 
 2 potinhos  de estrelinhas coloridas 
 3 potinhos de brocal dourado 
 3 potes de massinha de modelar 500g 
 1 caixa de giz de cera grande e grosso (meu 1° giz Acrilex) 
 2 caixas de pintura de dedo 
 1 pincel chato n°24 
 2 meadas de lã de tapeçaria (Paratapete) 
 ½ metro de tecido de algodão cru 
 2 potes plásticos/margarina vazios limpos e etiquetados com o nome do aluno para guardar as massinhas 

 
 
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL 

 1 pasta polionda A3 com nome da criança escrito 
 1 caneca de ágatha ou plástico resistente com nome da criança para ficar na sala de aula 
 1 pantufa ou chinelo quentinho com nome da criança para ficar na sala de aula 
 1 camiseta velha de adulto para o aluno nas atividades artísticas ou avental plástico (com o nome do aluno 

escrito). 
 
Mochila: 

 uma troca de roupa completa todos os dias: Calcinha/cueca, meias, shorts/calça e camiseta 
 um saquinho para roupa suja 

 
Lancheira: “Huuuum... que delícia! Um lanche saudável para alimentar meu filho(a)!!!” 
 

 um guardanapo de pano ou um pano de prato (para apoiar o lanche), este deve ser trocado diariamente 
 uma fruta da época 
 um suco ou água 
 um lanche salgado (pão com manteiga, queijo, requeijão...) 

Evitem lanches açucarados.     Proibido: chocolates, balas e chicletes. 
 

OBS:  Para a disciplina de Arte, Culinária e Mostra Cultural outros materiais serão solicitados no decorrer do ano. 

 

 

 

 


