
 

 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL – NÍVEL 2 
 

 Uma tesoura inox, sem ponta (ver se a criança é destra ou canhota); 

 Quatro pincéis atômicos (cor preta) ponta redonda; 

 Duas canetas de retroprojetor (ponta média); 

 Dois lápis grafite e uma borracha (meninas); 

 Um apontador (meninos); 

 MENINAS: uma caixa de ecolápis supersoft; 

 MENINOS: uma caixa de lápis de cor (cores vibrantes); 

 Pincéis para pintura: 
MENINAS: um pincel nº 24, 16 e 12; 
MENINOS: um pincel nº 8, 6 e 4; 

 Um pote de tinta têmpera guache com pico dosador 250 ml, conforme indicado abaixo: 
MENINAS: amarelo 
MENINOS: preto 

 Três tubos de tinta Acrílica neon (60 ml):  
Meninos (azul, rosa e amarelo limão) 
Meninas (verde, laranja e vermelho); 

 MENINOS: um jogo de canetinha (24 cores) ponta vai e vem; 

 MENINAS: um jogo de canetões formato jumbo (12 cores, ponta redonda); 

 Uma tela de pintura; 

 Uma caixa de giz pastel oleoso; 

 Uma caixa de giz de cera super soft retrátil jumbo (6 cores); 

 Um tubo de tinta Nanquim na cor preta; 

 Uma caixa de cotonete; 

 Cinco anilinas líquida comestível (diferentes cores); 

 Uma canetinha posca (cor livre); 

 25 folhas papel tipo lumi paper tamanho A4;  

 Quatro blocos de papel A3 gramatura 140 branco;  

 Dois blocos de papel A3 gramatura 140 colorido;  

 Duas lixas (grossa); 

 Cinco folhas de papel Kraft (tamanho A3); 

  Três tubos de cola branca grande (exceto bico aplicador fino);  

 Três caixas de massa de modelar (grande – 12 cores);  

 Quatro metros de fita mimosa (cores diversas); 

 Três pacotes de bolinhas de gel (decoração para vaso);  

 Vinte miçangas grandes (cor livre) com furos grandes;  

 Uma caixa de carvão vegetal;  

 Três rolos de fita durex decorada; 

 Um rolo de papel alumínio (meninas); 

 Um rolo de papel manteiga (meninos); 

 Um pacote de palito de picolé; 

 Vinte botões comuns grandes coloridos (lisos e com furos grandes);  

 Dois metros de tecido colorido com estampa miúda (poá, listrado, floral, etc);  

 Um novelo de lã (cor e espessura livre); 



 

 
 
 

 Dois pacotes de Lantejoulas grandes (cores diversas); 

 Um pacote de massa para modelar-escultura cerâmica; 

 Um bloco de argila (atentar para que a argila seja macia); 

 Dez rolhas cortiças; 

 Kit médico (com diferentes elementos) ou kit de beleza (escova para pentear cabelo, 
acessórios, tiaras, entre outros); 

 Acessórios para bonecas (babeiros, mamadeira, chupetas (brinquedo), roupas de bebê 
(usadas); 

 Acessórios para o brincar de faz de conta (camisas, sapatos, casacos, vestidos, adereços 
como: óculos, tiaras, chapéus, entre outros). 

 Um jogo adequado para a idade atrativo (quebra-cabeça, jogo da memória, entre outros); 

 Um boné (para ficar no Colégio- Identificado);  

 Uma camiseta para pintura (manga curta tamanho papai); 

 Quatro panos para limpar o pincel; 

  
 
OBSERVAÇÕES  

 Dia 14 de fevereiro – Entrega de materiais e agendamento de entrevistas- na sala de aula 
no horário das 13h30 às 17h.  

 Dia 19 de fevereiro -  Reunião de pais da Educação Infantil 

 Dia 20 de fevereiro -  Início das aulas para a Educação Infantil com horário especial 
entregue no dia da recepção dos materiais. 

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

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

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

 Pedimos que a lista de materiais venha junto com o material e com check-in nos materiais 
entregues, para conferir. 

 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 (par de chinelo) e um agasalho, conforme a temperatura. 

 Garrafa térmica, pote, utensílios e guardanapos de pano, adequados para o lanche diário da 
criança, sendo esses, de fácil manuseio. 


