
 

EDUCAÇÃO INFANTIL - NÍVEL 2  

• 01 mochila com tamanho adequado, que deverá conter, diariamente, uma muda de roupa 
completa, 03 máscaras, lanche armazenado em saquinhos zip lock, toalhinha e garrafa de água. 
Importante: todos acessórios, roupas e materiais deverá estar devidamente identificado.  
• 01 foto 10x15 do(a) estudante - identificada 
• 01 foto 10x15 da família do (a) estudante em um momento de férias - identificada 
• 01 conjunto de tinta têmpera (cores variadas) 
• 01 pincel chato nº 20 
• 01 pincel redondo nº10 
• 01 rolinho de pintura pequeno 
• 01 pote de nankin (cores variadas) 
• 01 cola bastão 
• 01 tesoura com ponta arredondada (identificada) 
• 01 apontador  
• 01 caixa de giz pastel seco 
• 01 caixa de giz de cera grosso 
• 01 conjunto de hidrocor ponta grossa  
• 01 caixa de massa de modelar soft (12 cores)  
• 01 pacote de papel desenho colorido tamanho A4 (cores fortes - 25 folhas - gramatura 120)  
• 01 pacote 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)  
• 01 lixa fina tamanho A4  
• 02 canetas permanentes (cores variadas) 
• 02 tubos de cola branca 110g  
• 01 camiseta c/ mangas compridas (para pintura)  
• 01 caneta posca 2,5mm  
• 01 pasta A3 (para colocar os trabalhos realizados) 
• 01 caixa parda com tampa tamanho A3 (para organizar os kits semanais) 
• 01 argila marrom 
• 150 g de miçangas grossas e grandes 
• 01 fita de cetim larga   
• 01 fita de cetim estreita 
• 01 pacote de areia colorida 
• 01 lápis grafite nº B6  
• 01 borracha 
• 01 caixa de giz de cera tons de pele (12 cores) 
• 02 metros tecido cru 
• 01 estojo de aquarela 
• 01 pacote de palitos de churrasco 
• 01 pacote de palitos de picolé 
• 01 caixa de lápis de cor jumbo 
• 01 pacote de lantejoula 
• 01 lupa 
• 01 borrifador 
 



 

MATERIAIS QUE SERÃO PEDIDOS NO DECORRER DO ANO  
• 01 pote de tinta acrílica para artesanato brilhante (250ml)  
• 02 potes de tinta tecido (cores variadas)  
• 02 tubos de cola colorida (cores variadas) 
• 02 caixas de massa de modelar plastilina (12 cores) 
• 02 lixas finas tamanho A4 (cores variadas) 
• 02 folhas de acetato transparente tamanho A4 
• 01 folha papel panamá  
• 01 agulha de tapeçaria  
• 01 lanterna pequena 
• 01 pacote com 20 botões grandes coloridos  
• 01 metro de juta 
• 01 fita de cetim larga   
• 01 fita de cetim estreita 
• 01 pacote de areia colorida 
• 01 pacote de palitos de churrasco 
• 01 pacote de palitos de picolé 

 

CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA 
• Revistas com gravuras – cuidado com conteúdo 
• Rolhas 
• Chaves 
• Tampinhas de garrafa (plástico) 
• Copos de requeijão transparente e higienizados 

 

OBSERVAÇÕES 
• Em virtude da pandemia e da imprevisibilidade da mesma, a entrega dos materiais escolares 
poderá ser feita de duas formas: 

a. Entrega parcial/semanal: nas sextas-feiras, a professora informará os materiais 
necessários às atividades escolares da semana seguinte. Desta forma, a família enviará, 
na segunda-feira, os itens solicitados.  

b. Entrega total: caso a família opte pelo envio total da lista de materiais ao colégio, os 
mesmos serão recebidos dia 05 de março. Importante identificar todos os materiais 
(nome completo e turma).  

• Cada estudante deverá portar, diariamente, a sua agenda escolar;  

• O uniforme é de uso obrigatório, bem como o uso da carteirinha escolar;  

• Colocar o nome do estudante em todo o material escolar (inclusive nos lanches, mochilas e 
uniformes);  

• Os pais deverão repor materiais conforme a necessidade;  

• Serão solicitados ao longo do ano letivo: alimentos para realização de práticas culinárias, 
ilustrações ou objetos para os projetos pedagógicos científicos; sucatas diversas, rótulos ou 
embalagens; revistas; taxas para eventos culturais ou saídas de estudo.  

• Livros de literatura infantil serão solicitados no decorrer dos semestres, de acordo com o 
projeto em desenvolvimento.  
 


