
 

 

 

 

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 

100 Folhas de desenho peso 60 

50 Folhas ofício 

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 modelar neon 

01 Caixa de cola colorida – 6 cores 

01 Caixa de giz de cera – 12 cores (caras e cores) 

02 Tubos de cola grande – 100 gr 

01 Estojo de caneta hidrocor – 12 cores – ponta fina 

02 Canetas de retroprojetor – ponta grossa 

01 Pote de tinta guache 250ml   

01 Pincel chato nº 14 

01 Paleta de tinta aquarela 

01 Rolo pequeno de pintura 

01 Pasta A3 com elástico fina (pode ser utilizada a mesma de 2021) 

01 Tesoura sem ponta (identificada) 

01 Borracha 

01 Lápis de escrever 

01 Caixa de lápis de cor - 12 cores 

01 Estojo com zíper 

10 Sacos plásticos tamanho ofício 

10 Sacos plásticos tamanho 10 cm x 15 cm 

01 Apontador 

01 Pote pequeno com brilho glitter 

01 Pacote pequeno de lantejoulas 

01 Pacote de palitos de picolé coloridos 

01 Cartela de adesivos (letras, números, coração, etc...) 

03 Pratos de papelão nº 04 (pardo) 

01 Jogo educativo construção (madeira ou plástico) 

01 Bicho emborrachado 

01 Caixa organizadora individual pequena (medida aproximada: 26cm x 17cm x 14cm) 

10 Botões de qualquer tamanho 

01 Jogo de panelas (meninas) 

01 Carrinhos (meninos) 

Desapega (itens sugeridos caso tenham em casa e não utilizem mais): 

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 presente de aniversário – Ellen Pestili – Editora: FTD 
 Pela porta do coração – Regina Rennó  
 Por um mundo mais bacana -  Lucia Reis -  Editora: FTD  


