
 

EDUCAÇÃO INFANTIL NÍVEL 2  

 

MATERIAL A SER COLOCADO NA MOCHILA (com nome completo do 

estudante): 

01 Guardanapo de tecido para o lanche 

01 Colher de chá de inox 

01 Garrafinha para água 

01 Muda de roupa completa 

Agenda Escolar (fornecida pela escola) 

 

MATERIAL ESCOLAR  

01 Caixa organizadora padrão camisa de plástico (Dimensões: 392mm x 278mm x 64mm 

- identificada com nome do estudante) 

01 Pasta A3 tipo maleta (com nome do estudante) 

01 Caderno de desenho grande capa dura aspiral (com nome do estudante) 

01 Estojo tamanho médio para guardar os materiais do dia a dia 

02 Blocos folhas A3 branca 180 gramas 

01 Bloco colorido A3 

02 Folhas de acetato 

02 Canetas permanente ponta média (1 preta e 1 colorida) 

01 Conjunto de canetões 12 cores pilot 

01 Caixa de lápis de cor 12 cores 

02 Potes de tinta tempera guache 250 ml cores diferentes (vermelho, verde, bege, rosa, 

preto, amarelo, azul, branca, lilás ou marrom). 

02 Tubos de cola grande (110 gramas) 

01 kit de tinta neon 

01 Pote de massa de modelar grande 

01 Pacote de massa de modelar EVA 

01 Cola Acripuff  

01 Nanquim (branco, vermelho ou amarelo) 

02 Lixas grossa 

01 Pincel (nº 12) 

01 Corante alimentício líquido 

01 Jogo de encaixe (tipo LEGGOS) 

05 Botões coloridos 

02 Potinhos de glitter 

02 Metros de fita mimosa (22mm ou 10mm) 

01 Brinquedo (ou carrinhos, ou bichinhos emborrachados, ou boneca de plástico ou kit 

cozinha, ou forminhas para massa de modelar)  

01 Camiseta de uniforme usada, para trabalhos com tinta e cola colorida 

 

 



 

 

 

 

 

OBSERVAÇÕES: 

 

✓ Em relação aos materiais solicitamos que seja observada a qualidade, a 

durabilidade e que seja de fácil manuseio. 

 

✓ Os materiais deverão ser entregues conforme agendamento prévio com a 

professora em fevereiro. 

 

✓ O uso de uniforme é obrigatório da Educação Infantil ao 3º Ano do Ensino Médio. 

 

✓ Colocar o nome do estudante em todas as peças do uniforme, guarda-chuva e 

mochilas. 

 

 

 

 

 

 


