
 

 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL – NÍVEL 2 
MATERIAL DIÁRIO  

• 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 

 

MATERIAL PARA FICAR NA ESCOLA – COM IDENTIFICAÇÃO  

•100 de folhas de desenho tamanho A4 

(branco, 140g ou 150g, não bloco) 

•50 folhas de desenho tamanho A3 

(branco – 140g, não bloco) 

•1 pacote de folhas coloridas tamanho 

A4 

•1 rolo de papel tipo bobina (tamanho 

aprox..: 57mm x 30m) 

• 1 pasta A3 com alça e identificada 

•1 conjunto de canetinha hidrocor ponta 

grossa 

•1 caixa lápis cor jumbo, 12 cores 

•1 caneta marca-texto 

•1 caneta retroprojetor ponta média, na 

cor preta 

•1 conjunto de canetas retroprojetor 

colorida ponta média 

•2 canetas marcadoras à base de água 

(tipo Posca) (PC – 5M) 

•1 pote de tinta guache 250ml 

•1 rolinho de espuma 

•1 pote de massinha de modelar soft 

500g 

•2 lâminas para plastificação (tamanho 

A3- 175 micras) 

•2 lâminas de retroprojetor (grossas - 

tamanho A4) 

•1 pacote de areia colorida 

•1 pote de massa areia/areia mágica 

•2 corantes comestíveis 

•1 pacote de prendedor de roupa 

(madeira) 

•1 metro de chita ou algodão cru 

•15 botões diversos 

• 30 miçangas grandes 

• 3 pacotes de bolinha de gel 

• 1 conjunto de limpador de cachimbo 

•1 bloco de anotações adesivos,  

• 1 conjunto de copos coloridos de 

acrílico, tamanhos diversos 

*Caso não encontre os materiais nas cores solicitadas, pode ser a escolha do(a) estudante. 

CONTRIBUIÇÕES (Podem ser usados, mas em bom estado): 

• Utensílios domésticos: panelas, canecas de alumínio, conchas de metal, colher de pau, 

forminhas de gelo, pratos de alumínio, escumadeiras, escorredor de macarrão, chaleira, bule, 

luvas de cozinha, descansos de panela, avental, etc. 

• Bonecas, roupinhas, fraldas, mamadeiras e carrinhos de diversos tamanhos. 

• Liquidificadores, batedeiras, sanduicheiras, micro-ondas, telefones, celulares, teclados de 

computador, ampulhetas, calculadoras, balanças (fora de uso ou estragados). 

• Sementes, conchas, folhas secas para artesanato. 

• Bolsas e malas. 

• Cestos, bandejas de madeira ou de vime. 

 

OBSERVAÇÕES: 

• Os materiais devem estar identificados com o nome do estudante e a turma ou ano. 

• As folhas de papel não devem ser enroladas e/ou dobradas. 

• Alguns materiais especiais serão solicitados durante o ano letivo, quando necessário. 

• Durante o ano letivo poderão ser solicitados livros de literatura infantil. 

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

atóxicos. 

 

UNIFORME 

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

• Formato Confecções: Rua Quintino Bocaíuva, 37 | Fone: 3035.4259 

• Uniformes Look – Livraria Paper: Rua Carlos Gomes, 305 | Fone: 9954-88578 



 

• Nativus Uniformes: Rua Itaí, 67, Bairro Vila Nova | Fone: 99772-1299 ou 3527-0505 


