
 

EDUCAÇÃO INFANTIL – NÍVEL 2 

 

MATERIAL ESCOLAR  

 

 01 mochila com tamanho adequado, que deverá conter, diariamente, uma muda de roupa completa, roupa de 

banho, chinelo e toalha (no verão), com o nome em todas as peças, a agenda escolar, lanche com toalhinha e 

garrafa de água 

 02 potes de tinta acrílica para artesanato brilhante (250ml) 

 03 potes de tinta têmpera (250ml, cores variadas) 

 01 pincel chato nº 20 

 01 pincel redondo nº10 

 03 tubos de  cola colorida  

 03 tubos de  cola gliter  

 01 tesoura com ponta arredondada (identificada) 

 01 caixa de giz pastel oleoso 

 01 conjunto de hidrocor ponta grossa 

 04 caixas de massa de modelar 12 cores (macia) 

 01 pacote de papel desenho colorido tamanho A4 (cores fortes - 25 folhas - gramatura 120) 

 02 pacotes de papel desenho tamanho A4 (branco - 50 folhas - 200/m²) 

 01 pacote de papel desenho tamanho A3 (branco - 50 folhas - 140/m²) 

 01 pacote de papel desenho colorido tamanho A3 (cores fortes - 25 folhas - gramatura 120) 

 01 pasta com elástico tamanho A4 (para colocar os livros da biblioteca) 

 03 lixas finas tamanho A4 

 04 canetas permanentes pretas 

 04 tubos de cola branca 110g 

 03 pacotes de massa biscuit (cores variadas) 

 01 camiseta para pintura (tamanho adulto) 

 04 folhas de acetato tamanho A4 

 01 caneta posca ponta média, cores metalizadas 

 01 jogo pedagógico (será solicitado na primeira reunião) 

 01 pacote com 20 botões coloridos grandes 

 01 rolo de fita de cetim 

 

MENINAS MENINOS 

02 metros tecido cru  01 pote de nankin cores variadas 

01 estojo de aquarela 01 forma de gelo plástica 

01 argila branca 01 rolo de fio de nylon 

01 pacote de palitos de churrasco 01 folha de papel panamá 

01 novelo de lã 01 argila marrom 

01 pacote de palitos de picolé 100 unidades 01 rolinho de pintura pequeno 

01 caixa lápis de cor jumbo 12 cores  02 metros de malha  

02 pacotes de lantejoula  01 caixa de giz de cera grosso ( 12 cores) 

02 metros de malha  miçangas grossas e grandes (100gr) 



 

OBSERVAÇÕES: 

 Os pais deverão repor materiais à medida que houver necessidade; 

 Todo o material, inclusive uniforme, deverá ser marcado com o nome da criança; 

 Serão solicitados ao longo do ano:  

 Alimentos para realização de práticas culinárias, ilustrações ou objetos para os projetos 

pedagógicos, materiais não estruturados, taxas para eventos culturais ou saídas de estudo. 

 Livros de literatura infantil serão solicitados, juntamente com um jogo pedagógico de madeira, no 

decorrer do semestre. 

 Materiais não estruturados serão solicitados na primeira reunião. 

 

 

 


