
 

 

 

 

 
EDUCAÇÃO INFANTIL – NÍVEL 2 

 
MATERIAS PARA USO DIÁRIO  

• 01 mochila com tamanho adequado, que deverá conter, diariamente, uma muda de 
roupa completa, lancheira, toalhinha e garrafa de água. Importante: todos acessórios, 
roupas e materiais deverá estar devidamente identificado;  

• 01 camiseta c/ mangas compridas ou avental para pintura.  
 

MATERIAL PARA FICAR EM SALA DE AULA 

• 03 estojos para organizar os lápis ou 01 estojo triplo; 

• 01 caixa de giz de cera grosso; 

• 01 lápis grafite jumbo; 

• 1 apontador e um para lápis jumbo; 

• 01 borracha; 

• 01 caixa de giz de cera tons de pele (12 cores); 

• 02 tubos de cola glitter (cores variadas); 

• 01 tesoura com ponta arredondada (identificada com nome gravado na lâmina); 

• 01 caixa de giz pastel oleoso; 

• 02 conjuntos de hidrocor ponta grossa;  

• 01 lupa; 

• 01 borrifador; 

• 04 caixas de massa de modelar Soft (12 cores); 

• 01 caixas de massa de modelar Plastilina (12 cores); 

• 03 canetas permanentes (ponta média 2.0 - pretas) 

• 02 tubos de cola branca 90g; 

• 02 canetas poscas 2,5mm (cores variadas); 

• 01 caixa de lápis de cor jumbo; 

• 01 estojo de aquarela; 

• 02 potes de tinta têmpera (250ml - colorida); 

• 01 pote de tinta têmpera (250ml – preta ou branca); 

• 01 pincel chato nº 20; 

• 01 pincel chato nº 16; 

• 01 pincel chato nº 04; 

• 01 kit de cola colorida; 

• 01 agulha de tapeçaria;  

• 02 pacotes de papel desenho colorido tamanho A4 (cores fortes - 25 folhas - gramatura 

120);  

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

• 02 pacotes de papel desenho tamanho A3 (branco - 50 folhas - 140/m²); 

 

 

 



 

 

 

 

 

• 02 pacotes de papel desenho colorido tamanho A3 (cores fortes - 25 folhas - gramatura 

120); 

• 02 lixas finas tamanho A4 (cores variadas); 

• 03 folhas de acetato transparente tamanho A4; 

• 01 pasta A3 (para colocar os trabalhos realizados); 

• 01 pacote com 50 botões grandes coloridos;  

• 01 argila marrom; 

• 01 pote de nanquim(preto); 

• 01 metro de juta; 

• 01 rolinho de pintura pequeno; 

• 150g de miçangas grossas e grandes; 

• 01 fita de cetim larga;   

• 01 fita de cetim estreita; 

• 01 pacote de areia colorida; 

• 02 metros tecido cru; 

• 01 pacote de palitos de picolé; 

• 01 pacote de lantejoula; 

• 01 novelo de lã; 

• 01m de tecido talagarça (para tapeçaria); 

• 01 tela para pintura (tamanho A3); 

• 01 pacote de prendedores de roupa; 

• 2m de fio lastex; 

• 01 pote de plástico para guardar a massinha de modelar; 

• 02 pacotes de papel machê; 

 
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA 

• Revistas com gravuras – cuidado com conteúdo. 

• Rolhas. 

• Chaves. 

• Tampinhas de garrafa (plástico). 

• Copos de requeijão transparente e higienizados. 

 
OBSERVAÇÕES 

• Identificar todos os materiais com o nome completo do estudante. 

• poderão ser solicitados materiais complementares durante o ano letivo, dependendo 
dos projetos pedagógicos;  

• usar uniforme diariamente. Para identificação, sugerimos bordar o nome do estudante 
ou identificá-lo com uma caneta permanente;  

• crachá de acesso ao colégio (catracas);  

• trazer livros de literatura, um jogo e um brinquedo (usado), estes serão solicitados na 

entrevista inicial pela professora.  

 



 

 

 

 

 
COMPRA DE MATERIAIS DIDÁTICOS  

• Material de papelaria, livros didáticos e livros literários podem ser adquiridos no Espaço 
Cultural, localizada no Prédio 41 (loja 03) da PUCRS. | Telefone: (51) 33154272 - Whats (51) 
996200372 | Site: www.livespacocultural.com.br | Código: EDINFAN2 

 

 


