
 

 

LISTA DE MATERIAIS 2018 – NÍVEL 2 / EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL 

(todos marcados com o nome do/a aluno/a) 
 

Quantidade Descrição do Material 

02 unidades Fotos 3x4 

01 unidade Nécessaire com alças contendo: 01 escova de dente, 01 tubo de creme dental e 01 toalhinha 

01 unidade Toalhinha para o lanche 

 01 caixa pequena com uma foto da criança com a família, contendo: 2 calcinhas ou cuecas, 1 
par de meias uma calça de abrigo, 1 shortinho/calçãozinho,1 camiseta manga curta e 1 de 
manga longa, 01 chinelinho. 

01 unidade Caixa de gizão de cera (Sugestão: Meu 1º GIZ – Wax Crayon Acrilex com 6 lápis). 

01 unidade DVD. 

01 kit Jogo de têmpera gliter (sugestão: acrilex). 

03 unidades Caixas de massa de modelar 12 cores (grande). 

150 unidades Folhas de papel de desenho tamanho A3. 

04 unidades Folhas de E.V.A. 

04 unidades Folhas de papel crepom. 

01 unidade Brinquedo para areia (balde + pá, peneira, forminhas). 

02 pacotes Folha lumipaper. 

01 unidade Cola. 

02 unidades Cola gliter. 

01 unidade Dedoche. 

02 unidades Cola relevo crystal (sugestão: Acrilex). 

01 kit Tempera Guache – Fantasia Metalic (Sugestão: Acrilex). 

01 pacote Canudo grosso pequeno. 

01 unidade Rolo de fita parda (sugestão: 3M). 

01 unidade Caneta permanente. 

03 unidades Rolos de fita durex colorida. 

02 metros TNT. 

02 unidades Tempera guache tradicional (sugestão: acrilex) 

 
MATERIAL A COMBINAR COM A PROFESSORA 

 

 01 livro de literatura infantil a partir da sugestão dada pela profª no dia da entrevista. 

 01 caixa de canetas hidrográficas. 

 01 jogo pedagógico adequado a faixa etária. 
 

SUGESTÕES DE BRINQUEDOS 

 
 

• Telefone – Brilhant Basics 
• Palhaço Narizin Monta e desmonta – Kit 

Construção 
• Locomotiva – Monta e desmonta 
• Baby Car – Sugestão: Calesita 
• Patibol Palhaço – Kit Construção 
• Cachorro - Monta desmonta Kit Construção 

• Polibol Mil – Idéias Kit Construção 
• Irion Truck Caminhão – Desmati 
• Babby Cars 
• Lego Grande 
• Super massa brincando na escola... com 

moldes de nº, letras, formas, geométricas e 
figuras. (Sugestão: Estrela). 

 

UNIFORME – o uso do uniforme completo da 

escola é obrigatório para todos (as) os (as) 
alunos (as) da Educação Infantil e Ensino 
Fundamental (1º ano ao 9º ano). 
Nas aulas de Educação Física, o uso do tênis 
é obrigatório. 
Todo uniforme deverá estar identificado com o 
nome e turma do (a) aluno (a). 

      OBS: Ao longo do ano letivo, 

possivelmente, sejam solicitados outros tipos 
de materiais, conforme o desenvolvimento 
dos projetos no ano. As atividades referentes 
aos passeios também serão solicitadas de 
acordo com a necessidade. 


