
 

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) 

 

Materiais que deverão estar identificados): 

01 Pasta A3 tipo maleta 

01 Pastinha de plástico com elástico 

01 Caderno de desenho grande 

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

 

MATERIAL ESCOLAR (não é necessário estar identificado): 
01 Livro de Literatura Infantil (ver sugestões com a professora no início do ano letivo) 

03 Blocos folha A3 branca 180 gramas 

02 Bloco colorido A3 

01 Pacote tili papear ou folhas fluorescentes 

02 Folhas de acetato 

03 Canetas permanente ponta média (2 preta e 1 colorida) 

01 Caneta posca 

01 Conjunto de canetões 12 cores pilot 

01 Caixa de lápis de cor aquarela 

02 Tubos de cola grande (110 gramas) 

01 Pote de tinta tempera guache 250 ml  

01 Tinta para artesanato grande 

01 kit de tinta neon 

01 Pote de massa de modelar grande 

01 Pacote de massa de modelar EVA 

02 Colas Acripuff  

02 Colas glitter 

02 Nanquim 

02 Lixas grossa 

03 Pincéis (nº 06, nº12 e nº 20) 

01 Tesoura sem ponta 

01 Par de olhos móveis 

02 Corantes alimentício 

01 Jogo de encaixe 

 

 

 

 

 

 



 

 

COLEÇÃO DE MATERIAIS ALTERNATIVOS: 

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

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

 

 

MENINAS:  

01 Pacote de palito de picolé 

10 Botões coloridos 

02 Potes de lantejoula 

Utensílios para cozinha (reais panelas, frigideira, chaleira, caneca...) 

 

MENINOS:  

01 Pacote de palito de churrasquinho 

02 Potinhos de glitter 

01 Pacote de prendedor de roupa de madeira 

 

BAÚ DA SALA DE AULA: 

 Fantasias usadas, bijuterias, óculos, lenços, gravatas, bolsas, chapéus, relógios 

de pulso. 

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

escorredor) 

 

 

 

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. 

 

 

 

 


