
 

 

 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL – NÍVEL 2 

 MATERIAL DIÁRIO    

• 01 mochila (sugestão de tamanho: profundidade – 43 cm (medida justa 45 cm), largura – 35 

cm (medida justa 37 cm) e altura – 27 cm (medida justa 29 cm).  

• 01 lancheira para acondicionar o lanche, 1 colher, 1 garfo de inox (conforme o lanche) e uma 

toalhinha ou guardanapo.   

• 01 garrafa para água.  

• 01 muda de uniforme extra para ocasiões inusitadas.   

  

MATERIAL ESCOLAR    

• 01 pasta maleta com elástico A3. 

• 01 tesoura sem ponta com lâminas de aço inox (tipo Tramontina ou Maped*).   

• 01 camiseta velha para pintura, tamanho adulto (não enviar avental).   

• 05 sacos plásticos tamanho A3 (com tarja branca).   

• 02 caixas de massa de modelar (sem ser soft) (Acrilex ou Faber Castell*).   

• 02 tubos de cola branca 90 g (Tenaz ou Polar*).    

• 01 caneta permanente ponta média preta. 

• 03 canetas pigmentadas à base d'água, tipo Posca (cores vibrantes).   

• 01 caixa de Ecogiz de cera, corpo em madeira.  

• 01 estojo de caneta hidrocor ponta grossa – 12 unidades (Pilot Color).   

• 01 caneta hidrográfica ponta grossa preta.  

• 01 caixa de lápis de cor jumbo grande triangular.   

• 03 lixas de espessuras diferentes (fina, média e grossa).  

• 01 bloco de folhas coloridas, tipo Color Set, tamanho A3 120 g.   

• 50 folhas de papel tamanho A3 200 g/m2. 

• 01 pacote com 5 folhas de papel acetato transparente tamanho A3.    

• 01 pacote com 5 folhas de papel acetato laminado colorido tamanho A3.   

• 01 pacote de papel desenho tamanho A4 180 g.  

• 01 pote de tinta guache lavável cores variadas (bisnaga com bico aplicador ou pote).  

• 01 conjunto de tinta têmpera guache neon. 

   



 

 

 

• 01 pote de espuma de barbear. 

• 01 kit pincel esponja (com 3 pincéis). 

• 01 caixa de giz grosso curtom – 12 unidades.   

• 01 nanquim preto.    

• 01 nanquim colorido. 

 

OBSERVAÇÕES: 

As marcas são sugeridas em função da qualidade, durabilidade e fácil manuseio.  

O material solicitado deverá ser entregue para a professora no dia marcado para a entrevista 

individual, e as sacolas deverão vir identificadas com o nome completo do estudante.  

O uso do uniforme completo é obrigatório, bem como o uso do tênis e meias. O mesmo vale 

para as Saídas de Campo.  

Orientamos que seja colocado o nome do estudante em todas as peças do uniforme, guarda-

chuva, mochilas e em seu material diário.   

Os pais deverão repor materiais à medida que houver necessidade. 

Serão solicitados ao longo do ano: ilustrações e/ou objetos para os projetos pedagógicos 

científicos, sucatas diversas, rótulos ou embalagens, revistas. 

  

  

  

Que tenhamos um ano letivo de 2021 abençoado! 

  

  

  

“Para bem educar, é preciso antes de tudo amar e amar a todos igualmente.”  

São Marcelino Champagnat 

 


