
 

LISTA DE MATERIAIS  – 2023 

EDUCAÇÃO INFANTIL -  NÍVEL 2 

 

MATERIAIS ESCOLARES 

• Uma camiseta para pintura (tamanho adulto – usada); 

• Um pincel nº 16; 

• Duas caixinhas de massinha de modelar 12 cores (macia - soft); 

• Uma caixa com 6 cores de cola colorida; 

• Uma caixa de giz de cera com 12 cores (curto); 

• Uma caixa com 12 cores de canetinhas hidrocor (grossa); 

• Uma caixa com 12 cores de lápis de cor Sugestão: Lápis de cor ou giz de cera tons de pele. 

• Um pacote de folhas coloridas - Criativo Canson; 

• Um bloco de folhas A3; 

• Um pacote de folhas de desenho (A4 – 180g); 

• Uma pasta de elástico (espessura fina); 

• Uma pasta com 50 plásticos; 

• Uma lupa; 

• Um pote de sorvete com tampa (retangular) 

• Um pote de requeijão com tampa e sem rótulo; 

• Uma fantasia (pode ser usada). 

 

MATERIAIS DE USO DIÁRIO 

Estes materiais deverão vir todos os dias dentro da mochila! 

• Uma escova de dentes e creme dental –organizados dentro de um nécessaire; 

• Um pacote de lenço umedecido; 

 

 

• Um estojo que deve conter: 

o tesoura sem ponta; 

o um lápis preto de escrever; 

o uma borracha branca e macia; 

o um apontador com lixeira; 

o uma cola líquida branca (90 gramas); 

o uma cola bastão. 

 

• Um estojo com 3 repartições que deve conter: 

o um jogo de canetas hidrocor; 

o uma caixa de giz de cera; 

o uma caixa de lápis de cor; 

 

ITENS PARA O LANCHE - itens identificados 

 

• Uma lancheira térmica; 

• Uma garrafa térmica; 

• Um guardanapo de tecido para ser utilizado durante o lanche. 

 

 

 

 

 



LEITURAS SELECIONADAS PARA O ANO: 

A data de entrega será avisada com antecedência. 

• Branca de Neve  - Editora – Ciranda Cultural    (1º semestre).  

 

 

 

 

 

 

 

 

• A Primavera da Lagarta - Autor – Ruth Rocha - Editora:  Salamandra; 1ª edição    (2º semestre). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMBINAÇÕES GERAIS 

 

• Uniforme identificado (uso obrigatório); 

• Na 1ª semana de aula será solicitada a tinta, palitos de picolés, cartolina e EVA. 

• Todos os materiais deverão vir identificados com o nome da criança; 

 
MATERIAIS REAIS 

• Panelas de alumínio; 

• Utensílios de cozinha (colher, garfo, concha, colher de pau, pegador de massa...), bacias; 

• Eletrônicos e eletrodomésticos que não funcionam mais; 

• Copos de alumínio, canecas de alumínio, chaleira, cuia... 

• Argolas de madeira, retalhos de tecido, carretéis de linhas; 
 
 

 
Esperamos você, para um ano letivo repleto de novas aprendizagens! 

 Com carinho, Professoras Nível 2! 


