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INFANTIL 2 da Educação Infantil 
Lista de Materiais - 2019 

 
USO PARTICULAR 

1 mochila (grande) com rodinhas. Poderá ser usada do ano anterior 
* 1 pasta polionda A4 azul – 2cm 
* 1 caixa plástica transparente – tamanho aproximado de 32x22x12 cm 
* 2 latas de leite em pó de 400g (vazias e limpas)com tampa plástica 
* Apenas identificá-los. Serão personalizados pela escola.  
1 lápis grafite preto triangular jumbo 
1 apontador com depósito para lápis jumbo 
1 borracha 
1 tesoura escolar sem ponta (com o nome da criança gravado)  
1 caixa de giz de cera – 12 cores 
1 caixa de lápis de cor triangular jumbo – 12 cores 
2 tubos de cola branca – 90g 

1 pacote de algodão (uso pedagógico) 
2 blocos de papel Canson A3 com folhas brancas 
1 folha de papel colorset azul marinho 
1 folha de papel laminado dourado 
1 folha de papel laminado prata 
2 revistas velhas para recorte (adequadas para a idade) 
1 balde ou 1 caçamba de praia 
1 bola de vôlei – EVA lisa (sem personagens) 
1 camiseta (P adulto), na cor branca (usada) 
1 xerox da certidão de nascimento (uso pedagógico) 
1 foto10x15 recente da família – impressa 
 

USO COLETIVO 
2 canetas permanentes nº 2.0 – preta 
1 caneta permanente nº 2.0 – vermelha 
5 potes de massa para modelar com 150g 
1 jogo de panelinhas ou animais emborrachados 
1 adesivo instantâneo multiuso nº2 
2 metros de papel contact 
2 folhas de E.V.A na cor: ( )preto, ( ) vermelho ( ) branco 
1 folha de papel cartão – vermelho 
1 bloco criativo com 32 páginas 325mm x 235mm 
 

PERTENCES QUE DEVERÃO PERMANECER NA MOCHILA 
DIARIAMENTE: 

QTD. ITENS 

1 Pente ou escova para cabelo. 

1 Troca de roupa (uniforme). 

1 
Necessaire: escova dental com capa plástica e 
creme dental sem flúor. 

1 Protetor solar fator 30 infantil. 

1 Pomada para prevenir assadura. 

1 Pomada antialérgica. 

1 Repelente infantil. 

1 Squeeze (vazia). 

1 Agenda do Colégio devidamente preenchida. 

 
Obs.: Os materiais de uso particular e os pertences da bolsa deverão 
estar identificados com nome completo e ano. Caso os materiais enviados 
sejam diferentes dos solicitados os mesmos deverão ser substituídos pela 
família. 

                                                                                                                         
ORIENTAÇÃO AOS PAIS, ENTREGA DE MATERIAIS E CARTÃO DE 

ADAPTAÇÃO (SE NECESSÁRIO) 
 

DATA: 31/01/2019 – quinta-feira 
 
HORÁRIO: Das 19h30 às 21h 
PAUTA: 

 Orientações administrativas. 

 Orientações Pedagógicas. 

 Entrega da agenda escolar. 
 

VOLTA ÀS AULAS  
05/02/2019 – TERÇA-FEIRA 

Agenda do Colégio devidamente preenchida. 
 


