
 
 
 

NÍVEL II EDUCAÇÃO INFANTIL  

  

Quantidade 

  

  

Material 

  

Utilização do material 

01 Literatura:  João e Maria - Editora: FTD  Suporte para literatura 

100 folhas  Sulfite A4 Branco –Gramatura 75g Suporte para Desenho e Pintura 

01 

Pasta com elástico Polionda, fina e 

transparente 

 

Envio das atividades de casa 

04 Envelopes (ofício 260mm x 360mm) BRANCOS Arquivo de atividades 

01 caixa Giz de cera Curton, com 12 cores. Desenho e Pintura 

02 tubos Cola colorida 23g – qualquer cor Pintura 

01 Pincel nº 18 Pintura 

01 Pincel de barba.    Estímulo tátil e pintura 

01 Esponja macia.    Estímulo tátil 

01 tubo Cola líquida 110g  Colagem 

01 tubo Cola bastão 40g Colagem 

01 tubo Cola glitter 35g  Pintura 

01 pote Massa de modelar 500g  Modelagem  

1 pacote Argila escolar branca Modelagem 

01 pote   Tinta Guache (preta) 250ml Pintura 

01 pote  Lantejoulas N°10 Colagem 

02 potes Lantejoulas no formato de coração Colagem 

01 pacote  
Palito de churrasco Suporte para modelagem e 

perfuração(motricidade) 

02 pacotes  
EVA tamanho A4 com 10 unidades cada. Suporte para trabalhos manuais e 

estimulo tátil 



 

 

 

Material de higiene pessoal 
 

 Quantidade   Material 

1 Copo com tampa ou uma garrafinha para água (Squeeze) com nome 

2 embalagens Lenço umedecido 

1 Camiseta usada tamanho grande para as aulas de Arte 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

 

▪ Todo material deve ser simples (colar etiqueta de identificação) 
▪ Os materiais da lista devem ser repostos, se necessário, durante o ano. 
▪ Durante o ano poderão ser solicitados materiais para o desenvolvimento dos projetos pedagógicos da turma, 

inclusive taxa para saídas de estudo. 
▪ Os alunos deverão trazer dois conjuntos de roupa, diariamente em sua mochila (camiseta, calça, 

calcinha/cueca, meia e um calçado). 
▪ Artigos de higiene pessoal que o aluno utilize como: fralda (03), lenço umedecido, pomada para assadura, 2 

sacolas plástica para guardar as roupas sujas e 1 escova ou pente para cabelo deverão ser enviados 
diariamente na mochila do aluno, seguindo as recomendações da professora e ser repostos quando 
necessário. 

02 blocos Papel criativo colorido ( A4 gramatura 180)  Recorte e colagem 

01 blocos Papel canson A3 Suporte para Desenho e Pintura 

01 folha 
E.V.A com glitter (exceto roxo/lilás) Suporte para trabalhos manuais e 

estimulo tátil 

02 folha Cartolina Branca Suporte para Desenho e Pintura 

02 folhas Crepom (1 azul e 1 vermelho) Rasgadura e exploração de cores 

01 folha Celofane transparente Texturas 

1 metro  TNT (amarelo, verde ou azul) Suporte para pintura e decoração 

01cartela Strass adesiva Suporte para decoração e estímulo tátil 

01 

Brinquedo ou jogo Pedagógico(Jogo da 

memória, encaixe, tijolinhos de construção ou 

lego peças grandes) 

Desenvolvimento das funções psicológicas 

superiores 

02 Revistas velhas Rasgadura 

01 Lancheira  Armazenamento do lanche 



 
▪ Uniforme: todas as peças do uniforme devem ser marcadas com caneta própria para tecido ou bordado com 

o nome do aluno e nível de ensino. 
▪ Reunião de pais/ responsáveis pelo estudante e entrega dos materiais será no dia 04/02/2019 às 13h30 em 

Sala de aula  
▪ Início das atividades pedagógicas com alunos será no dia 06/02/2019. Neste dia a aula na Educação Infantil será 

até às 15 h 
▪ No dia 07/02/2019 – Aula em horário normal na Educação Infantil das 13h às 17h15 
▪ O horário de adaptação dos estudantes caso necessário será combinado na reunião de pais 
▪ O horário de abertura do estacionamento para a saída dos alunos da Educação Infantil é 17h10 

 

A entrega dos kits de uniforme será realizada entre os dias 30/jan a 01/fev no Colégio. 

 


