
 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL – NÍVEL 1 

 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL 

• 1 mochila com tamanho adequado e de 
fácil manuseio pelo estudante, que 
deverá conter diariamente: uma muda 
de roupa completa com nome em todas 
as peças, agenda escolar do Colégio e 

garrafinha com água. A escolha da 
garrafa deve ser feita pensando na 
autonomia do estudante. 

• 1 lancheira com guardanapo de pano e 
talheres identificados 

• 1 foto 3x4

 

MATERIAL PARA FICAR NA ESCOLA – COM IDENTIFICAÇÃO: 

• 1 aquarela em pastilha linha escolar, 
com 12 cores 

• 1 estojo grande com duas divisórias, 

identificado 
• 1 estojo de canetas hidrocor (ponta 

grossa) com 12 cores 

• 1 caixa de lápis de cor jumbo, com 12 
cores 

• 1 caixa de giz pastel oleoso, 12 cores 
• 1 tubo de cola lavável grande 
• 1 pote de tinta tempera guache (250 

ml) 

• 2 anilinas líquidas ou corantes 
comestíveis 

• 1 pacote de lantejoulas 
• 1 rolo de fita de cetim (largura a 

escolher) 
• 2 caixas de massa de modelar, macias 

• 2 potes de massa de modelar (500g) 
• 1 massa de biscuit branca (90g) 
• 1 pote (100g) ou embalagem (150g) de 

areia de modelar 
• 1 pacote de papel desenho colorido 

tamanho A4 (cores fortes - 32 folhas 

120g) 
• 100 folhas de desenho tamanho A4 

(branco- 140g). 
• 1 bloco de papel desenho tamanho A3 

(branco – 140g) 
• 1 lanterna recarregável (evitar peças 

pequenas, pois os estudantes irão 
manusear) 

• 10 botões grandes de diferentes cores 
• 1 pote de brocal ou glitter 
• 1 bola plástica. 
• 1 kit de brinquedos de areia/praia 

(balde, pá, peneira, acessórios). 

 
*No decorrer do ano letivo poderão ser solicitados outros materiais, conforme a 

necessidade. 

 

CONTRIBUIÇÕES (Podem ser usados, mas em bom estado): 
• Utensílios domésticos: Panelas, canecas de alumínio, conchas de metal, colher de pau, 

forminhas de gelo, peneiras, funis, bacias, etc. 

 

OBSERVAÇÕES: 
• Os materiais devem estar identificados com o nome do estudante e a turma ou ano. 
• Em fevereiro, informaremos sobre a entrega dos materiais. 
• As folhas de papel não deverão vir enroladas e/ou dobradas. 
• Alguns materiais especiais serão solicitados durante o ano letivo, quando necessário. 

• Durante o ano letivo serão solicitados livros de literatura infantil. 
• Ao adquirir os materiais, leve em conta a qualidade dos produtos: ter selo do Inmetro, 

serem atóxicos e cortar bem (no caso de tesouras). 
• Sugerimos o aproveitamento de alguns materiais do ano anterior. 

 

UNIFORME 

O uso do uniforme completo é obrigatório, podendo ser adquiridos nos seguintes locais: 

• Formato Confecções: Rua Joaquim Pedro Soares, 907 Fone: 3035.4259 
• Uniformes Look - Livraria Paper: Rua: Carlos Gomes, 305 Fone: 99951.1134 


