
 

Material Escolar 2018 

Educação Infantil – turma: INTERIDADES 

 

É chegado o importante momento da preparação para a volta às aulas, a entrada na escola, a 
mudança para um novo espaço de experiências inesquecíveis vividas no encontro com o outro, com o 

conhecimento. 

Sejam todos bem-vindos ao ano letivo de 2018 que começa agora. A lista de material escolar é um 

dos momentos importantes nesse universo de expectativas vividas pelas crianças e por vocês, família. 

Na reunião de pais agendada para antes do início das aulas, dia 30/01/2018 às 19h para todas as 
turmas de Educação Infantil, conversaremos sobre as funções dos materiais escolares no trabalho 
com as crianças. 

Todo material individual e peças de roupa deverão vir identificados com o nome completo da 

criança. 

A criança deverá estar com o material individual completo logo no início das aulas, até o dia 09 de 

fevereiro de 2018. 

 

Lápis de cor 
Ricardo Azevedo 

 
A fruta seria cinza 
a rosa seria cinza 

o mato seria cinza 
não fosse o lápis de cor. 

 
O morro seria cinza 
a nuvem seria cinza 

o vento seria cinza 
não fosse o lápis de cor. 

 
A terra seria cinza 
a água seria cinza 

a estrela seria cinza 
não fosse o lápis de cor. 

 
A lua seria cinza 

A noite seria cinza 
o dia seria cinza 

não fosse o lápis de cor. 
 

A gente seria cinza 
o mundo seria cinza 

a vida seria cinza 
não fosse o lápis de cor. 

 
do livro: Meu Material Escolar  (editora Moderna) 

 



 

 

Educação Infantil – turma: INTERIDADES 

MATERIAL DE USO PESSOAL E DIÁRIO 

 

1 Agenda fornecida pela escola. 

1 
Copo, garrafinha plástica ou metálica para uso pessoal diário (deve estar sempre na mochila 
da criança). 

1 Camiseta velha do pai ou da mãe (para as aulas de artes) ou avental. 

1 Pasta polionda com alça tamanho A3; lisa de qualquer cor. 

1 Pasta plástica com presilha – tamanho A4; lisa de qualquer cor. 

 

 

MATERIAL DE ARTES E PROJETOS 

A taxa de material de artes e projetos será cobrada em duas parcelas via boleto bancário:    

R$ 270,40 em março e R$ 270,40 em agosto.  

 

 


