
 

EDUCAÇÃO INFANTIL – NÍVEL 2 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL  

 1 mochila com tamanho adequado e 

de fácil manuseio para o estudante, 

que deverá conter diariamente: uma 

muda de roupa completa com nome 

em todas as peças, agenda escolar 

do colégio e garrafinha para água. A 

escolha da garrafa deve ser feita 

pensando na autonomia do 

estudante. 

 1 lancheira com guardanapo de 

pano, talheres identificados. 

 1 sacola de tecido para livro da 

biblioteca, disponível na Formato 

Confecções. 

 1 foto 3x4. 

MATERIAL DE USO COLETIVO: 

 1 pote de tinta têmpera (250 ml) na 

cor________________. 

 1 pincel mousse chato 

 2 pacotes de papel de desenho 

tamanho A4 (branco- 100 folhas 

cada 140g ou 150g) 

 1 pacote de papel (folha de desenho 

colorida – cores fortes) 

 1 pacote de papel desenho colorido 

tamanho A3 (cores fortes - 25 folhas 

120g) 

 40 folhas de desenho tamanho A3 

(branco – 140g – não bloco) 

 10 folhas de papel kraft A4 

 2 tubos de cola lavável 110g 

 1 caixa de giz pastel escolar oleoso, 

12 cores 

 1 caixa de lápis de cor grosso, 12 

cores 

 1 conjunto de canetas hidrocor 

(ponta grossa), 12 cores 

 2 pote de massinha de modelar soft 

500g 

 3 potes de corante comestível  

 1 bola plástica pequena 

 1 pote de nankin 

 2 lâminas de retroprojetor (grossas-

tamanho A4) 

 2 sacos plásticos (tamanho A3 com 

tarja universal) 

 1 lupa (linha escolar) 

 1 conjunto de carvão vegetal (linha 

escolar) 

 2 canetas de retroprojetor (ponta 

média, 2 mm - colorida) 

 1 caneta Posca (PC-5M) na 

cor________________. 

 1 caneta de tecido na 

cor___________. 

 3 lâminas para plastificação 

(tamanho A3- 175 micras) 

 1 lanterna grande 

 1 pacote de lantejoulas 

 1 rolo de fita de cetim (fina) 

 1 metro de juta  

 2 metros de plástico Cristal
*Caso não encontrar os materiais nas cores solicitadas, pode ser a escolha do(a) estudante* 
*No decorrer do ano letivo poderão ser solicitados outros materiais, conforme a necessidade* 

CONTRIBUIÇÕES: 

 Acessórios para compor a casinha: lençóis, panelas, conchas, luva de cozinha, etc. 

Pode ser usado, porém em bom estado. 

OBSERVAÇÕES: 

 As folhas de papel não deverão vir enroladas e/ou dobradas. 
 O uso do uniforme completo é obrigatório. 

 Colocar o nome completo do estudante no uniforme, mochilas e pertences. 

 Ao adquirir os materiais, leve em conta a qualidade dos produtos: ter selo do 

Inmetro, serem atóxicos e cortar bem (no caso de tesouras). 

 TODOS os materiais devem ser entregues à professora no dia da entrevista. 

 Durante o ano letivo serão solicitados livros de literatura infantil. 

Os uniformes podem ser adquiridos nos seguintes locais à pronta entrega: 

 Formato Confecções: Rua Joaquim Pedro Soares, 907 Fone: 3035.4259 

 Livraria e Papelaria Nativus: Rua: Cinco de Abril, 679 Fone: 3594.8277 
 Uniformes Look - Livraria Paper: Rua: Carlos Gomes, 305 Fone: 3035.1810 


