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LISTA DE MATERIAL / 2023 CRECHE III – 2 ANOS – EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

Entrega de Material: O material será entregue à professora no dia 03 de fevereiro (para conferência). Não 
receberemos os materiais na 1ª semana de aula, momento em que as crianças estarão em processo de adaptação.  
Sua colaboração na data de entrega é muito importante! 
 

Início das Aulas: 06/02/2023 
 

Horário da primeira semana de aula – Adaptação:  TARDE: 13h ÀS 15h 
 

MATERIAL PARA USO INDIVIDUAL:  
 

OBS: (Todo o material individual deverá ser reposto sempre que necessário e deverá ser etiquetado com o 
nome completo e turma). 
 

➢ Agenda escolar, modelo do Castelo - aluno receberá na escola; 
➢ 01 tesoura sem ponta; 
➢ 01 tesoura de plástico para cortar massinha; 
➢ 04 blocos de desenho A3 – encadernados juntos com capa plástica – 60 folhas; 
➢ 01 pasta polionda A3, com alça, na cor azul; 
➢ 01 avental para pintura (marcar com nome); 
➢ 01 garrafinha para água (com nome); 
➢ 01 rolinho para pintura; 
➢ 02 canetas para tecido (cores diversas); 
➢ 01 pincel largo nº 22; 
➢ 02 baldes de massinha 500g SOFT; 
➢ 01 pacote de argila; 
➢ 01 tubo de cola de silicone 90g; 
➢ 01 conjunto de hidrocor grosso com 12 unidades; 
➢ 02 tubos de cola quente (finos); 
➢ 01 caixa de tinta guache – (acrilex); 
➢ 01 escova de dentes para pintura; 
➢ 01 caixa de giz de cera jumbo; 
➢ 02 folhas de EVA (cor azul e preto) glitter; 
➢ 02 pacotes de papel colorset; 
➢ 02 revistas para recorte (usadas); 
➢ 01 pacote de algodão de bolinhas coloridas; 
➢ 02 pacotes de bola de soprar nº 9 (amarelo e vermelho); 
➢ 01 tubo de cola branca 90g; 
➢ 10 pratos de papel (médio); 
➢ 02 folhas de Papel crepom (verde e vermelho); 
➢ 2m Fita de cetim (qualquer cor) fina; 
➢ 02 folhar de papel 40kg; 
➢ 10 guizos grandes; 
➢ 02 folhas de papel laminado (prata e dourado); 
➢ 02 cartolinas (azul e amarelo); 
➢ 01 rolo de fita dupla face; 

 

OBS: Trazer dentro da mochila todos os dias: kit higiene (toalha de banho e rosto, sabonete líquido, uma peça de 
roupa com nome e uma caixa de lenços umedecidos), 1 par de chinelos e meias. 
 

UNIFORME ESCOLAR – ONDE ENCONTRAR 
 

✓ DLA – Dona Laide Atelier 
Rua Prefeito Milne Ribeiro, 370 – Visconde de Araújo, Macaé – Cep: 27943-120 

(em frente ao Mercadinho Carol e Jú) 
Telefone:  (22) 2020-5239   (22) 99952-2628 

 

 
 

OBSERVAÇÕES: Durante o ano escolar, serão pedidos através dos cronogramas ou circulares, outros materiais, para a 
realização dos projetos da Rede Salesiano Brasil (RSE). Por ocasião das datas comemorativas importantes (pai, mãe, 
criança e encerramento), será pedido aos responsáveis uma contribuição. 
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