
 

EDUCAÇÃO INFANTIL – NÍVEL 1 

 

MATERIAL ESCOLAR 

 Uma caixa de lápis de cor Jumbo Triangular (12 cores); 

 Uma caixa de bisnaga Guache Neon; 

 Dois tubos de cola (grande-100gr) “exceto bico fino”; 

 Quatro caixas de massa de modelar macia (12 cores);  

 Uma caixa de carvão bastão não muito fino. 

 Pincel trincha tamanhos 4, 3 e 1. 

 Dois vidros de anilina líquida comestível (cor livre);  

 Meninos: um rolo de papel manteiga; 

 Meninas: um rolo de papel alumínio; 

 Um novelo de lã de tapeçaria (cores variadas); 

 Um rolo de fita metalizada – 5 m – (cores variadas); 

 Dois pincéis atômicos ponta redonda; (preto) 

 Duas folhas de celofane (cores variadas); 

 Duas folhas de acetato transparente A3;  

 Três potes de tinta têmpera guache com pico dosador 250ml: um pote de cada 
cor: Verde claro, roxo e laranja.  

 Um bloco de papel A3 branca gramatura 140;  

 Um bloco de papel A3 com folhas coloridas sortidas; 

 Cinco folhas de papel Kraft (tamanho A3); 

 10 unidades de miçangas bem grandes; 

 10 unidades de botões grandes comuns de diferentes cores;  

 Quatro pacotes de bolinhas gel de decoração de vaso;  

 Dois tubos de espuma de barbear; 

 Quatro metros de fita mimosa (cor livre);  

 Um metro de tecido colorido com estampa miúda (poá, listrado, floral, etc); 

 Uma camiseta para pintura (manga curta, grande/ tamanho do papai); 

 Dois panos para limpar o pincel;  

 Um boné (para ficar no Colégio- identificado);  

 Kit médico ou roupinhas e calçados de bebê para vestir bonecas; 

 

OBSERVAÇÕES  

Dia 18 de fevereiro no horário das 13h30 às 17h, entrega de materiais na sala de aula 
e agendamento de entrevistas.  

Dia 25/02: Início das aulas conforme horário informado no dia da entrevista.  



 

 Uniforme Escolar - uso obrigatório e diário - encomendar com 
antecedência. Atualmente disponível na Manri Confecções e lojas Clanel. 
IMPORTANTE : IDENTIFICAR AS PEÇAS DO UNIFORME COM O NOME DA 
CRIANÇA NA PARTE INTERNA.  

 Lembramos que os usuários do material solicitado são os vossos filhos, por 
isso a importância de serem materiais de qualidade.  

 Favor providenciar todo o material solicitado até a data da entrega descrita 
acima. 

 Todo material será de uso coletivo, não necessitando ser identificado. 

 
PROVIDENCIAR 

 Uma mochila com tamanho suficiente para carregar o lanche, a agenda, 

uma muda de roupa/calçado e um agasalho, quando necessário.  

 Utensílios necessários para a realização do lanche (guardanapo de pano, 

potes, etc); 

 Uma garrafa de água de fácil utilização da criança para ir e vir diariamente 

na mochila. 

 


