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MATERIAL ESCOLAR – 2020- EDUCAÇÃO INFANTIL – TURMA: INFANTIL II  (2 anos) 
 

 1 tubo de cola (grande) 

 2 caixas de massinha de modelar  com 12 cores (pediremos reposição quando necessário) 

 1 estojo de canetinhas hidrocor ( ponta grossa 12 cores) 

 1 pacote A4 Papel Criativo (sulfite fluorescente)  

 2 potes de tinta guache de cor primária (azul, vermelho ou amarelo – 250 gr.) 

 1 pincel grosso n
o
 12 ou 16 

 1 caneta de retroprojetor (preta, azul ou vermelha) 

 1 rolo de Fita Crepe 18mmx50m  

 1 pacote de palito de picolé (cores primárias) 

 1 tela de pintura 18x24 cm 

Papeis 

 6 folhas de papel color-set (qualquer cor) 

 4 folhas de papel color set estampado 

 2 folhas de papel crepom (cores primárias) 

 7 folhas de papel cartão (qualquer cor) 

 1 bloco de papel criativo – A4 – COLORIDO (8 cores) 

 2 cartolinas brancas 

 1 bloco de papel canson – 180 g  – tamanho A3 

 1 m de papel contact transparente 

 3 folhas de papel fotográfico 

 4 folhas de plástico para plastificação – Polaseal – tamanho A4 – espessura: 125 micras  

 
Materiais não comercializados em papelarias ou livrarias: 

 1 camiseta adulto usada (para Artes) 

 1 almofada 

 1 bola 

 1 carrinho para puxar (brinquedo com rodinhas) 

 1 boneca(o) (usada) 

 1 bacia  tamanho 40cm 

 1 pacote de bexigas coloridas 

 1 pacote de prendedor de roupas de madeira 

 1 regador pequeno 

 1 jogo (meu primeiro quebra-cabeça , aprendendo os opostos, descobrindo as cores, brincando com as formas, contando um ao dez, mamãe e filhotes e alinhavos). 

 1 pote de toalha umedecida (será necessário repor no decorrer do ano) 

 1 Caixa de lenço de papel (será necessário repor no decorrer do ano) 

 1 m de tecido TNT – qualquer cor 

 1 pincel de barbear 

 1 saquinho de areia colorida 

 1 regador pequeno 

 1 borrifador pequeno 

 1 funil grande 

 1 bisnaga de plástico (tipo para catchup) 

 1 bandeja de plástico branca (funda) 

 1 bambolê 

 1 kit de utensílios para massinha 

 1 caixa de areia de modelar (tipo areia mágica) 

  Muda de roupa: (calça e blusa) 2 Calcinhas ou cuecas - 2 Pares de meias -  1 Par de tênis - 1 pacote de Fraldas descartáveis (caso seu 
filho ainda utilize) 

IMPORTANTE: 

 Em caso de necessidade, a reposição de materiais da lista será solicitada pela professora, via agenda. 

 Um livro literário será solicitado ao longo do ano. (Orientação na 1ª Reunião de Pais) 

 Os itens da lista de materiais escolares poderão ser adquiridos em papelarias e livrarias escolhidas pelos pais e/ou responsáveis. Todos os 
materiais divulgados nesta lista são de uso individual e pedagógico e, portanto, deverão ser etiquetados. As sobras serão devolvidas aos 
estudantes no final do ano letivo. 
DIARIAMENTE O (A) ESTUDANTE DEVERÁ TRAZER 01 SACOLINHA HIGIÊNICA CONTENDO:  

 1 toalhinha, 1 creme dental e 1 escova de dente. Na mochila, um pacote de lenços umedecidos, uma troca de roupa para eventualidades 
e na lancheira, sempre colocar uma toalhinha e 1 garrafinha de plástico para água. 

 OBSERVAÇÕES: o uniforme do colégio é de uso diário e obrigatório. Cabe à família o acompanhamento para que isto aconteça / Os 
materiais deverão ser entregues  para a Professora na 1ª Reunião de Pais – as datas de reunião para cada turma serão informadas através da 
agenda, na secretaria e recepção da escola. 


