
 

 

NÍVEL 1 DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

MATERIAL DE USO DIÁRIO E INDIVIDUAL 

 1 mochila de tamanho adequado contendo diariamente: 

 1 muda de roupa completa; 

 1 toalha para higiene das mãos;  

 1 guardanapo para o lanche (identificado); 

 Lenço umedecido; 

 1 garrafinha para água; 

MATERIAL ESCOLAR 

 3 bastões finos de cola quente; 

 5 potinhos de gliter; 

 2 blocos de papel branco para desenho, tamanho A3 de 180g/m²; 

 1 bloco de papel colorido A3; 

 50 folhas de cartolina A4; 

 5 envelopes branco A4 (sem identificação); 

 3 tubos de cola líquida (Sugestão: Polar ou Tenaz*); 

 3 caixas de massa de modelar; 

 1 conjunto de canetas hidrocor ponta fina; 

 1 caixa de lápis de cor jumbo, com 24 cores; 

 1 caixa de giz de cera; 

 1 caixa de carvão vegetal; 

 1 folha de papel paraná 120; 

 1 caneta giz líquido; 

 3 folhas transparência para retroprojetor; 

 2 metros de tule; 

 1 Agulha de costura nº 13; 

 1 rolo de papel alumínio; 

 1 têmpera grande cor vermelho (somente meninas); 

 1 metro de tecido cru (somente meninas); 

 2 metros de plástico transparente fino (somente meninos); 

 1 pacote de prendedor médio (somente meninos); 

 1 têmpera grande cor verde (meninos); 

 

 

 



 

 

Observação: Os materiais escolares comuns e os materiais para meninos e meninas 

devem ser entregues na recepção do colégio (Rua Doutor Nascimento), nos dias 10, 11 

ou 14 de fevereiro, no horário das 7h30 às 17h15.  

 

MATERIAL PARA ENTREGAR À PROFESSORA NO PRIMEIRO DIA DE AULA 

 1 kit de animais selvagens, de qualidade adequado para a idade; 

 1 quebra-cabeça ou jogo dominó ou memória, de acordo com a faixa etária; 

 1 livro de história adequado para a faixa etária; 

 1 tesoura com ponta arredondada (identificada). 

 

SUGESTÕES DE MATERIAIS PARA BRINCADEIRAS (entregar à professora) 

 Panelas, baixelas, pratos de alumínio, canecas; 

 Chaleiras e bules de café de alumínio; 

 Conchas, pedras, sementes; 

 Espremedor de alho, de batata; 

 Colher de pau ou espátula de madeira; 

 Funil; 

 Peneiras; 

 Fantasias.  

 

Obs.: Esses objetos não são obrigatórios, porém, irão enriquecer ainda mais as 

atividades. Sugerimos objetos reutilizados. 

SACOLA DO BRINQUEDO 

Poderá ser adquirida nas malharias credenciadas: 

 Malharia Tibilisk 

Rua Duque de Caxias, 235 

Telefone: (53) 3230 1302 

 Malharia Dominó 

Rua Andradas, 594 

Telefone: (53) 3231 3099 



 

 

 Malharia Tesa 

Rua Senador Salgado Filho, 50 

Fone (53) 3232 6668 

 

OBSERVAÇÕES  

 O uso do uniforme é obrigatório, bem como o uso de tênis e meias. 

 Colocar o nome do estudante em todas as peças do uniforme, além do material de uso 

diário. 

 O material de uso diário deverá ser reposto conforme necessidade. 

 Pedimos especial atenção à mochila do estudante, buscando, desde a aquisição, um 

modelo simples e leve, colaborando assim para a diminuição do peso a ser 

transportado todos os dias. 

 Se o estudante for canhoto, enviar uma tesoura adequada. 

 *Sugestão de tamanho da mochila: profundidade - 43cm (medida justa 45cm), largura 

- 35cm (medida justa 37cm) e altura - 27 cm (medida justa 29cm). 

 *A sugestão de marcas ocorre em função da qualidade, durabilidade e facilidade de 

manuseio dos materiais, questões consideradas importantes para a faixa etária dos 

estudantes. 

 Reunião de pais: 12 de fevereiro de 2022 (sábado), às 10h30, na sala de aula.   

 Volta às aulas:  

15/2 |Estudantes novos e todos os estudantes do 6º ano EF  

16/2 |Todos os estudantes (novos e veteranos) 

 


