
 

 

 

 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL - NÍVEL  2   

KIT DE MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL (ENVIAR EM UMA CAIXA ORGANIZADORA 

DE 10 LITROS TRANSPARENTE COM FRENTE DE ATÉ  26 CM, CONTANDO COM O 

TAMANHO DA TAMPA): 

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

• Dois pincéis atômicos (cor preta) ponta redonda; 

• Duas canetas de retroprojetor (ponta média); 

• Um lápis grafite e uma borracha; 

• Um apontador; 

• Uma caixa de giz de cera; 

• Uma caixa de lápis de cor (cores vibrantes); 

• Pincéis para pintura: 

             MENINAS: um pincel nº 24; 

             MENINOS: um pincel nº 8 (se possível com a ponta arredondada); 

• Um jogo de canetinha (sugestão ponta vai e vem); 

• Uma caixa de giz pastel oleoso; 

• Quatro anilinas líquida comestível (diferentes cores); 

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

• Uma meada de fita mimosa (cores livres) MENINAS: Nº 09 e MENINOS: Nº 03; 

• Cinco pacotes de bolinhas de gel (decoração para vaso);  

• Vinte miçangas grandes (cor livre) com furos grandes;  

• Um rolo de fita durex decorada; 

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

• Dez rolhas (cortiça); 

• Dois pacotes de lantejoulas grandes (cores diversas); 

 



 

 

 

 

 

MATERIAIS DE USO COLETIVO ENVIADOS EM EMBALAGEM SEPARADA: 

• Uma tela de pintura tamanho e formato livre; 

• Duas folhas de acetato transparente;  

• Três folhas de papel Kraft (tamanho A3); 

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

• 25 folhas papel tipo lumi paper tamanho A4;  

• 100 folhas de sulfite 60 branca A4. 

• Dois blocos de papel A3 gramatura 140 branco;  

• Um bloco de papel A3 gramatura 140 colorido;  

• Um pote de tinta têmpera guache com pico dosador 250 ml, conforme indicado 

abaixo: 

             MENINAS: cor VERMELHO 

              MENINOS: cor VERDE CLARO 

• Kit dinossauros (com tamanhos diferentes), (sugestão árvores pequenas em 

plástico, pedras, ovos, entre outros) (Meninos) 

• Um kit de insetos. (Meninas); 

• Um jogo adequado para a idade atrativo (quebra-cabeça, jogo da memória, 

entre outros) Obs: se possível que o material seja de plástico para a 

higienização; 

• Uma peça de argila; 

• Um boné (Identificado);  

• Uma camiseta para pintura (manga curta tamanho papai); 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

OBSERVAÇÕES  

• Uniforme Escolar - uso obrigatório e diário - encomendar com antecedência. 

Atualmente disponível na Manri Confecções, Lojas Clanel e MF Confecções. 

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 o material solicitado até a data da entrega que será 

comunicada no Guia Escolar. 

• Pedimos que a lista de materiais venha junto com o material e com check-in 

nos materiais entregues, para conferir.  

• Os materiais de uso coletivo, não necessitam ser identificados.  

 

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, garrafa para água, pote, utensílios e guardanapos de pano, 

adequados para o lanche diário da criança, sendo esses, de fácil manuseio. 

 

 

 

 


