
EDUCANDÁRIO SANTA TERESINHA 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – NÍVEL 2 – EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
 

LIVROS 
 

(Os livros serão vendidos exclusivamente pela 

Livraria Santana, situada na própria escola) 
 

 Coleção do SAS (Sistema Ari de Sá); 

 Coleção da Internacional School; 
 

 

MATERIAL INDIVIDUAL – TRAZER 
DIARIAMENTE NA BOLSA DA CRIANÇA 

  
 01 Garrafa térmica para água 

 01 Toalha pequena ou guardanapo para o lanche. 

 03 Fraldas descartáveis (para quem ainda usa); 

 Um uniforme reserva para substituir quando necessário 

(Identificado com o nome do aluno) 

 01 Pacote de lenço umedecido 

 01 Escova dental e creme dental          

 01 Porta escova                                      

 01 sabonete líquido 

 
 
 
 
 

MATERIAL A SER ENTREGUE NA ESCOLA 
 
 03 Folhas de cada cor de E.V.A (amarelo e vermelho) 

 03 Folhas de cada cor de E.V.A com gliter (prateada e 

pink) 

 01 Caixa de tinta têmpera guache. 

 01 Tubo de cola branca 90g. 

 01 cola de silicone liquida 

 01 Rolo de fita adesiva 24 x50 (Sugestão: Scotch) 

 200 folhas de papel ofício A-4 

 01 Pacote de palito de picolé (colorido) 

 02 Cartolinas peso 40 

 01 rolo de barbante 

 02 Cartolinas Guache (Vermelho e Amarelo) 

 02 tintas de tecido (Azul e Verde) 

 

 
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL QUE FICARÁ NA 

ESCOLA – TODOS DEVEM ESTAR 
IDENTIFICADO COM O NOME DA CRIANÇA 

 

 01 kit praia (baldinho) 

 01 Lápis grafite grosso 

 01 tela para pintura (tamanho 20 x 30) 

 03 Potes de massa de modelar (cores variadas) – 

Sugestão: SOFT 

 01 Avental em plástico. 

 01 Almofada personalizada com o nome da 

criança. 

 05 Caixas de lenço de papel (50 folhas). 

 01 jogo pedagógico (Sugestões: números, 

formas, figuras, letras lego, jogo de alinhavo, 

jogo de encaixe e quebra-cabeça grande com 

boa durabilidade considerando a faixa etária da 

criança). 

 01 Coleção de lápis colorido de madeira, grosso 

com 12 unidades. 

 03 pastas plásticas com trilho transparente. (cores) 

 01 pasta grande plástica com elástico na cor 

amarela. (espessura fina).  

 01 Caderno de desenho grande. 

 01 Livro Paradidático - Cadê o meu penico?  

Autora: Mijk Kelly – Editora: Companhia das 

letrinhas. 

  

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 
 

 ENTREGA DOS MATERIAIS: Dia 31/01/2022 das 07h às 12h na sala de aula do Nível 2; 
 

 INÍCIO DAS AULAS: 01/02/2022 
 

 O FARDAMENTO DIÁRIO SERÁ ADQUIRIDO NA STARRET E SEU USO SERÁ OBRIGATÓRIO 
NO PRIMEIRO DIA DE AULA; 
 

 TÊNIS BRANCO OU PRETO E MEIAS BRANCA 
 

 

 

NECESSARIE 

Todo material individual deverá ser identificado com o 

nome da criança, e será reposto de acordo com a 

necessidade. 

PLANO DE EXECUÇÃO PARA OS MATERIAIS 
SOLICITADOS: 

 
Esses itens serão utilizados em trabalhos pedagógicos 

com as crianças, objetivando a realização de técnicas e 

procedimentos das modalidades expressivas como: 

desenho, pintura, colagem, recorte, modelagem e 

dobradura; desenvolvendo o gosto pelo processo de 

produção e criação, como também a criatividade e 

motricidade refinada. 

 


