
 
 

 

 
LISTA DE MATERIAIS/2017 
Educação Infantil – nível II 

 
• Lápis de cor (caixa com seis ou mais cores – bastão grosso)  
• Lápis de cera (caixa com seis ou mais cores – bastão pequeno e grosso)  
• Pincel atômico (caneta hidrocor com ponta grossa – 6 ou 12 cores)   
• 02 tubos de cola branca de 90gr  
• 01 tubo de cola com glitter  
• 01 caixa de cola colorida  
• 01 tesoura pequena sem ponta/ sem detalhes (sugestão: Mundial ou Tramontina)   
• 01 pincel com ponta chata nº 12 (grande)  
• 06 cores de tinta têmpera (kit)  
• 01 caixa de massa de modelar (sugestão: Corfix ou Acrilex) Não soft 
• 20 folhas A4 de cores vivas e variadas com gramatura 120g m² (sugestão: Canson)  
• 05 folhas adesivas tamanho A4  
• 01 folha de EVA  
• 01 estojo  
• 01 apontador  
• 01 lápis de escrever, 01 borracha  
• 01 classificador (pasta com borrachinha)  
• 01 pasta com elástico grossa ou uma caixa tipo camisa (para guardar os trabalhos) 
• 01 mochila (não merendeira)  
• Paninho para limpar o pincel, pote pequeno para água (ex.: pote de margarina)  
• Camisetão velho (do pai ou da mãe) para usar durante o trabalho com tinta e proteger a 

roupa.   
• 01 caixa organizadora de plástico (personalizada) para guardar os materiais (35cmx20cm)  
• 01 fantasia infantil (princesa, super herói, fada, bruxas…)  
• 01 kit do aluno (EI - 5 anos ) - Mente Inovadora, contém 1 jogo de tabuleiro, 2 livros  de 

atividades: 1º semestre - Combinação de padrões, 2° semestre - A Natureza dos Grupos 
e 1 booklet para a família com orientações sobre a metodologia. O kit será entregue aos 
alunos no início do ano letivo. Opções de pagamento: 10 parcelas de R$ 22,80 (fevereiro 
a novembro) no boleto da mensalidade ou à vista até o dia 10/01/17, com desconto. 

Material de Higiene  

• Escova e pasta de dente  
• 01 estojo (para guardar a escova e pasta de dente)  
• Guardanapo de tecido (com nome) para o lanche (não é necessário trazer junto com o 

material pois ficará na mochila) . 
• 01 garrafinha para água (squeeze). 
• Toalhinha com alça de elástico. 
 
 
 
 

Observações: 
 Reunião com pais da Ed. Infantil e 1º ano :20/02 às 19h no Colégio. Todo material 

deverá ser identificado e entregue para a professora nesta reunião. 
 A agenda escolar é fornecida no início do ano letivo, sendo material escolar obrigatório. 

O valor desta ( R$ 20,00) será cobrado no boleto bancário de fevereiro. 
 SM Uniformes ( contato com Neila  98154 7955). 

 Primeiro dia de aula:21/02/2016. 
 
 


