
 
 

EDUCAÇÃO INFANTIL – NÍVEL II 

  
●        01 tesoura sem ponta (com nome) 
●        01 camiseta de adulto para atividades com tinta 
●        01 pasta plástica com elástico tamanho ofício (com nome) 
●        01 lápis preto n°2 
●        01 apontador (adequado para a espessura do lápis de cor) 
●        01 borracha 
●        05 caixas de massinha de modelar (tipo soft com 12 cores) 
●        02 caixas de giz de cera (curto e grosso) 
●        03 estojos com canetões Pilot Color com 12 cores 
●        02 caixa de lápis de cor Jumbo com 12 cores 
●        04 tubos de cola branca 90/100gr 
●        02 tubos de cola bastão grande 
●        01 tubo de cola glitter 
●        02 folhas de lixa de ferro preta 
●        03 pacotes de papel Creative Color Set tamanho A4 
●        100 folhas de papel reciclado A4 (ofício) 
●        100 folhas de papel branco A4 (ofício) 
●        100 folhas de desenho A4 160 g/m2 em papel reciclado. 
●        03 rolos de fita crepe marrom (larga) 
●        01 pacote de pano multiuso (tipo perfex) 
●        01 jogo pedagógico. Sugestões: Lego, Quebra Cabeça, Jogo da Memória, Engenheiro, etc. 

(ver a lista com a professora no dia da entrevista) 
●        01 kit de brinquedos para massinha de modelar (forminhas, cortadores, moldes...) 
●        01 caixa de plasticor 
●        02 potes de tinta têmpera 250ml 
●        02 canetas marcadoras permanentes na cor preta 
●        01 caixa de giz pastel 
●        01 tela de pintura tamanho 30x40 
●        02 tintas acrílicas pequenas (cores diferentes) 
●        01 folha de acetato transparente A4 
●        01 caixa organizadora de plástico transparente medindo aproximadamente 30x20 
●        02 blocos coloridos de folhas A3/150g 
●        01 pacote de palito de picolé natural / cru 
●        01 caixa de sapatos (a ser entregue na data solicitada pela professora) 
●        01 pote de sorvete (vazio) 
●        01 esponja de louça (para atividade de pintura) 

 



 
 

●        10 sacos plásticos tamanho ofício 
●        02 potes de nanquim, sendo um na cor preta e outro colorido. 
●        01 bloco encadernado tamanho A3 padrão da escola (a ser adquirido no setor de reprografia 

no Colégio). 
 
 ITENS PARA ALUNOS QUE O NOME INICIE COM A LETRA DE “A” até “L”: 

●   01 instrumento musical 
●   01 carrinho 
●   01 kit de ferramentas 
●   01 kit aquarela 
 

 ITENS PARA ALUNOS QUE O NOME INICIE COM A LETRA DE “M” até “Z”: 
●    01 boneca (o) 
●    01 kit de panelinha 
●    01 metro de tecido de algodão cru 
●    01 kit de miniaturas de animais 
 

 MATERIAL A SER COLOCADO NA MOCHILA DIARIAMENTE 

● 01 guardanapo de tecido para o lanche  
● 01 squeeze para água  
● 01 agenda da escola  

MATERIAL DIDÁTICO 

● Livro de Inglês - Big Jungle Fun 2 (Student’s Book + Pop Outs + Stickers) Jane Cadwallader. 
Editora: Richmond.  

● Títulos dos livros para o Projeto de Leitura: 

O MISTÉRIO DE MINHA FAMÍLIA Anna Manso - Editora Caramelo. 
DUDU E A CAIXA Stela Greco Loducca - Editora Companhia das Letras. 
O GRANDE RABANETE Tatiana Belinky - Editora Moderna. 

O material deverá vir identificado com o nome do aluno e entregue à professora no dia da                 
entrevista. Pedimos que priorizem os materiais sem personagens.  

  

UNIFORME 
O uso do uniforme escolar é obrigatório desde a Educação Infantil. 

 

 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

As aulas de Educação Física nos meses de março, abril, novembro e dezembro serão realizadas no                
espaço da  piscina. Salientamos a importância da identificação dos materiais com nome e turma do aluno. 

 



 
 

Para o aluno participar das aulas de Educação Física na piscina, se torna necessário o seguinte material: 
●        Sunga ou calção escuro para meninos. 
●        Maiô escuro para meninas. 
●        Boias de braço. 
●        Toalha de banho. 
●        Chinelo. 
●        Protetor Solar. 
●        Touca de natação. 

  

 



 
 

 
 

OBSERVAÇÕES  

 A Secretaria do Colégio enviará a data da entrevista com a professora através do e-mail cadastrado no 
momento da matrícula.  

● O uniforme escolar será comercializado nos seguintes endereços: 
❖ Visual Uniformes, localizado na Rua Adão Baino, 156 – Cristo Redentor e também a 

venda no Colégio. 
● A Somos Educação (Ática, Scipione, Saraiva e Atual) e a distribuidora de livros (Inglês)              

disponibilizarão duas formas de comercialização: 
● Compra online (AGUARDE A DIVULGAÇÃO DO LINK DE ACESSO PARA COMPRA,           

NESTA MODALIDADE, QUE SERÁ DISPONIBILIZADO ATRAVÉS DO SITE DO COLÉGIO          
E E-MAIL ÀS FAMÍLIAS. 

● Compra presencial no Colégio, nas seguintes datas e horários: 
❖ 17 de fevereiro, das 13h às 20h. 
❖ 18 a 21 de fevereiro, das 08 às 20h. 

  
IMPORTANTE 

 
17/02/2020 – Reunião de Pais e/ou Responsáveis – 19:30. Local: Auditório. 
18 e 19/02/2019 - Entrevista de sondagem com a Professora. Aguardar o contato do Colégio para 

agendamento.  
19/02/2020 – Início das aulas. 
 

 

 


