
Colégio Sinodal Progresso 
Um lugar onde nascem os sonhos 

 

LISTA DE MATERIAIS 2022 
 CRECHE II A 

 

Materiais de uso individual – IDENTIFICAR COM O NOME DA CRIANÇA 

 01 garrafa para tomar água 

 01 boné (para ficar na mochila) 

 01 avental plástico (para vestir) 

 02 lápis preto 

 01 apontador com depósito 

 01 caixa de canetinhas hidrocor 12 cores 

 01 caixa de lápis de cor grande 12 cores 

 01 caixa de lenço de papel 

 01 tesoura sem ponta 

 01 estojo 
Materiais para deixar na escola - NÃO é necessário  
identificar 

 01 pacote de folha de desenho grossa A4 

 01 rolo de papel crepom 

 01 folha de papel celofane colorido 

 02 caixas de massa de modelar (não plastilina) 

 01 pote de tinta guache –  
Sugere-se: cores primárias, ou branco ou preto (250g) 

 01 caneta de retroprojetor 

 01 pote de lantejoulas grandes 

 01 pincel chato nº 12 

 01 pacote de balões 

 01 pacote de pratos de papel 

 01 pacote de folha colorida 

 01 pacote de folha branca A3 

 01 cola 110g 

 01 pote de pó de glitter 

 01 pacote de prendedor de roupa 

 01 pacote de palito de picolé 

 01 pacote de palito de churrasco 

 01 caixa organizadora (grande) – esse sim com identificação 

 1 brinquedo: Sugere-se bonecas, kit cozinha, kit salão de beleza, carrinhos, kit ferramentas, kit 
médico,  dinossauros de plástico, animais, frutas e verduras de plástico (comidinhas), carrinhos, 
etc. 

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES PARA OS RESPONSÁVEIS 
 

 TRAZER O MATERIAL NO PRIMEIRO DIA DE AULA. 

 TODOS OS PERTENCES DA CRIANÇA (guardanapos, lancheira ou mochila, lenços, garrafa 
térmica, guarda-chuva, peças de roupa e UNIFORME.) deverão estar bem identificados 
com o nome bordado ou com caneta de tecido.  

 Sempre que possível REUTILIZAR materiais do ano anterior 

 Uso obrigatório do uniforme completo. 

 O uniforme para Educação Física é tênis, abrigo ou bermuda do uniforme escolar.  
 
 

INÍCIO DAS AULAS: 21 DE FEVEREIRO       HORÁRIO: Entrada a partir das 13h 

                                                        Saída: a partir das 17h até às 18h30 
Momento de acolhida no 1º dia de aula - Os responsáveis deverão acompanhar seus filhos até 
a porta da sala, podendo aguardar nos espaços externos, em caso de adaptação. Entrada e 
saída pelo portão da Rua Capitão Porfírio – Portão de acesso da Educação Infantil. 

IMPORTANTE: REUNIÃO DE PAIS DIA 17/02, ÀS 19H30MIN, NA ESCOLA. 
 

Obs: Lista de materiais sujeita a ser complementada em julho. 
Atenciosamente, Coordenação e Professoras 

Lista Projeto Contraturno (Manhã) 

IDENTIFICAR COM O NOME DA CRIANÇA 
 01 escova de dente e creme dental (em 

uma necessarie – fica na mochila) 

 02 canetas de retroprojetor PRETA 

 02 pct. de pratos de papel nº 15 

 01 tubo de tinta guache 

 02 tubos de cola branca  110g 

 01 pct de folha de desenho  A3 

 01 pct de folha colorida canson 

 15 folhas de desenho A3  BRANCA 

 02 cx de massinha de modelar (não 
pastilina) 

 01 lenço de papel 

 01 lenço umedecido 

 01 papel crepom 
 

Materiais para brincadeira: celular, notebook, 
calculadora, telefone, chaves velhas que não 
estejam mais em condições de uso.  

Caso não faça parte do Projeto Contraturno, 
desconsidere esta lista. 

 


