
 

Famílias! 

Informamos que esta lista contém os materiais escolares necessários 
para o 1º semestre de 2021. Se for preciso, posteriormente iremos solicitar 
para as famílias materiais para o 2º semestre. 

Educação Infantil – Nível II 
 

 
 Caso haja necessidade de algum outro material para projetos específicos será solicitado ao 

estudante durante o ano letivo.  
 Peças do uniforme como abrigos, jaquetas, camisetas, blusas, casacos, etc. deverão ser 

identificados com o sobrenome do estudante. 
 O uso do uniforme completo, tênis e do cartão de acesso é diário e obrigatório. 

Todo o material deve estar identificado com o nome do estudante 
QTD. Descrição 

50 Folhas de desenho peso 60 
01 Pacote de folha colorida A4 
01 Bloco colorido tamanho A3 – minha 1ª coleção (cores vibrantes) 
01 Bloco de folhas de desenho A3 brancas 
02 Caixas de massa de modelar grande – soft 
01 Caixa de cola colorida 
01 Tubos de cola grande – 100 gr 
01 Estojo de caneta hidrocor – 12 cores – ponta fina 
01 Caneta de retroprojetor – ponta grossa 
01 Caixa de tinta guache pequena (06 cores) 
01 Pincel chato nº 14 
01 Pasta A3 com elástico fina (pode ser utilizada a mesma de 2020) 
01 Tesoura sem ponta identificada 
01 Borracha 
01 Lápis de escrever 
01 Caixa de lápis de cor (12 cores) 
01 Estojo com zíper 
05 Sacos plásticos tamanho A3 
10 Sacos plásticos tamanho ofício 
10 Sacos plásticos tamanho 10 cm x 15 cm 
01 Pacote de massa para biscuit (branca ou colorida) 
01 Apontador 
05 Pratos de papelão nº 04 (pardo) 
01 Jogo educativo de encaixe 
01 Bicho emborrachado 
01 Caixa organizadora individual pequena (medida aproximada: 26cm x 17cm x 14cm) 
10 Botões de qualquer tamanho 
01 Bacia de qualquer tamanho 

Desapega (itens sugeridos caso tenham em casa e não utilizem mais): 
Cesta de vime/palha, esteira de praia, utensílios de cozinha (funil, coador, pegador de massa, etc.), 
teclados, telefones, fita métrica, caixotes de feira, trena, conchas de praia, rolha, etc.. 
Livro de Literatura Infantil 

 O Jogo do pega-pega – Flávia Muniz – Editora: FTD 
 Zebrinha preocupada – Lucia Reis -  Editora: FTD 
 Por um mundo mais bacana -  Lucia Reis -  Editora: FTD 


