
 

EDUCAÇÃO INFANTIL NÍVEL 1 
 

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) com os dados de identificação preenchidos pelos 

pais. 

 

MATERIAL ESCOLAR: (Todos os materiais deverão estar identificados): 

01 Caixa de camisa forte e resistente 

01 Pasta transparente com elástico 

01 Pasta A3 tipo maleta 

01 Caderno pequeno (simples) 

01 Caderno de desenho 

01 Tesoura sem ponta 

04 Tubos de cola grande (110 gramas) 

04 Cola colorida Acripuff 

01 Conjunto de cola colorida (06 cores) 

04 Potes de tinta tempera guache 250 ml (branco, amarelo, azul e vermelho) 
01 Camiseta infantil para trabalhos com tinta e cola colorida (pode ser usada, manga curta) 

03 Pincéis (nº 2, nº 14 e nº 20) 

01 Rolo para uso com tinta 

02 Canetas permanente ponta média na cor preta 

01 Estojo de canetões 12 cores (grossas) 

01 Caixa de giz de cera 

01 Caixa de giz pastel 

01 Caixa de lápis de cor jumbo grande triangular 

01 Pote 500 gramas de massa de modelar 

100 Folhas A3 brancas 180 gramas 

02 Blocos criativo acervo A3 colorido 

03 folhas de acetato 

05 Lixas (3 fina e 2 grossa) 

01 Par de cadarços 

01 Jogo de quebra cabeça para a faixa etária de 3 anos (de madeira) ou jogo de encaixe 

01 Brinquedo para areia 

01 Kit massinha de modelar: formas geométricas, rolinho ou potes 

01 Livro de Literatura Infantil (ver sugestões com a professora no início do ano letivo) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MENINAS 

01 metro de tule colorido 

10 botões comuns grandes 

04 potinhos de glitter 

04 potinhos de lantejoula 

 

MENINOS 

01 brinquedo de madeira 

02 pacotes de palito de picolé 

01 pacote de prendedor de roupa de madeira 

10 botões comuns médios 

 

 

Baú da sala de aula: 
 Fantasias usadas, bijuterias, óculos, lenços, gravatas, chapéus, bolsas... 

 Utensílios velhos de cozinha (chaleira, panela, bule, formas, peneiras, escorredor) 

 

COLEÇÃO DE MATERIAIS ALTERNATIVOS: 

Rolhas, tampinhas, pedrinhas coloridas, conchas, penas, tampas de vidros de conserva 

(usadas), sobras de linha de crochê, sobras de lã e retalhos de tecido. 

 

 

OBSERVAÇÕES: 

 Solicitamos que seja observada a marca do material, optando pela qualidade, 

durabilidade e 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. 

 

 

 

 

 


