
 

LISTA DE MATERIAL 2018 
EDUCAÇÃO INFANTIL – NÍVEL 2 

MATERIAL DIÁRIO  

01 mochila 
01 lancheira com:  

01 guardanapo de tecido para o lanche 
01 colher ou garfo de inox (conforme o lanche) 
01 garrafa para água 

MATERIAL ESCOLAR  

01 tesoura sem ponta com lâminas de aço inox (tipo Tramontina ou Maped*) 
01 camiseta velha para pintura, tamanho adulto (não enviar avental) 
06 sacos plásticos tamanho A3 (com tarja branca) 
04 caixas de massa de modelar (sem ser soft) (Acrilex ou Faber Castell*) 
04 tubos de colas brancas 90g (Tenaz ou Polar*) 
04 canetas permanentes ponta média (3 pretas e 1 colorida) 
01 caneta pigmentada a base d'agua, tipo Posca (cores vibrantes) 
01 caixa de Ecogizes de cera, corpo em madeira 
01 estojo de caneta hidrocor ponta grossa 12 unidades (Pilot ou Maped*) 
02 canetas hidrográfica pretas 
01 caixa de lápis de cor jumbo grande triangular 
06 lixas de espessuras diferentes 
01 folha tamanho A1 branca 
01 bloco de folhas coloridas tipo Color Set tamanho A3 
50 folhas de papel reciclado tamanho A3 
50 folhas de papel desenho tamanho A3 180g 
50 folhas de papel 200g/m2 tamanho A3 
50 folhas de papel pardo tamanho A3 
01 pacote de folhas tipo Color Set tamanho A4 
50 folhas de desenho tamanho A4  
01 folha de papel celofane 
01 pacote com 5 folhas de papel acetato transparente tamanho A3 
01 pacote com 5 folhas de papel acetato laminado tamanho A3 
01 caixa de cola colorida (Acrilex ou Faber Castell*) 
01 pote de tinta têmpera grande (cores primárias) 
25 botões tamanho grande (modelo chato) 
30 miçangas/contas variadas tamanhos médio/grande 
01 conjunto de caneta hidrocor metálica ponta pincel (Acrilex ou Faber Castell*) 
01 caixa de giz pastel 
01 pacote de argila preta ou branca 
01 conjunto de tinta têmpera guache Neon  
01 pote de espuma de barbear 
01 meada de lã grossa colorida 
01 pacote de algodão de bolinha branco 
01 jogo pedagógico (ver lista com a professora no início do ano letivo) 
01 livro de história (ver lista com a professora no início do ano letivo) 
02 brinquedos novos (ver lista com a professora no início do ano letivo) 
Revistas velhas com muitas gravuras (tipo: Superinteressante, Cláudia, Uma...) 
Acessórios usados (colares, lenços, anéis, chapéus, luvas, sapatos...) 
 
 
 
 



 

MENINOS:  
01 pacote de palitos de picolé 
01 metro de TNT colorido 
01 lápis triangular 2B 
01 conjunto de lápis aquarelável (12 cores) 
01 pacote com canudo fino 
01 cola relevo gliter 
01 pincel leque 063 
01 rolo de fita parda larga 
01 metro de feltro colorido 
01 esponja de banho 
01 unidade de massa de biscuit (90g) 
01 pacote de argila branca ou preta 
 
MENINAS:  
01 pacote de palitos de churrasco 
01 pacote de papel machê 
01 caixa de hastes flexíveis com pontas de algodão 
01 caixa de giz de cera curtom 
01 pacote de areia colorida (250gr) 
01 agulha de tapeçaria 
01 pacote com canudos largos 
01 cola relevo Brilhante colorido 
01 conjunto de tinta aquarela (12 cores) 
01 massa cerâmica 500g 
01 metro de algodão cru 
01 metro de tecido tricoline estampado 
 
 
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. 
 Sugestão de tamanho da mochila: profundidade – 43cm (medida justa 45cm), largura – 35cm (medida justa 

37cm) e altura – 27cm (medida justa 29cm).  
 
ATENÇÃO  
 O uso do uniforme completo é obrigatório, bem como o uso de tênis e meias. O mesmo vale para as Saídas de 

Campo. 
 Colocar o nome do estudante em todas as peças do uniforme, guarda-chuva, mochilas e em seu material diário. 


