
 

 

 

Material Escolar 2021– Educação Infantil – Pré2 

• 01 estojo contendo: 01 lápis preto, 01 borracha, 01 apontador, 01 estojo de lápis de cor, 01 estojo 

de canetinhas, 01 tubo pequeno de cola (35g) e 01 tesoura sem ponta (Sugestão: Mundial ou 

Tramontina). Todos identificados. O estojo com os materiais solicitados, ficam na mochila do (a) 

aluno(a) e vem diariamente para a escola. 

• 01 caderno grande (96 folhas), pautado, com margem. Identificado. 

• 50 folhas duras de desenho encadernadas. (Pode ser confeccionado na Papelaria Espaço 

Criativo). Identificado. 

• Livro Didático Buriti Mirim 3, Educação Infantil. Editora Moderna. Terceira edição. 

• 01 pacote de folhas coloridas não acetinadas (Sugestão: Lumi Paper ou Tilli Paper). Identificado. 

• 03 folhas de papel fotográfico. Identificadas. 

• 01 pasta com elástico para trabalhos. Identificada. 

• 01 avental. Identificado. 

• 01 sacola de TNT, medindo 25X40. Identificada. 

• 03 saquinhos plásticos, tamanho ofício. Identificados. 

• 02 tubos de cola, 90 g. (Sugestão: Tenaz, Bic). Identificados. 

• 01 pincel de pintura chato, nº10. Identificado. 

• 03 caixas de massa de modelar Soft, com 12 unidades cada. 

• 01 saquinho zipado para guardar as massinhas que estão em uso. Identificado. 

• 01 tubo de cola glitter com pincel na tampa.  Identificada. 

• 03 potinhos de lantejoulas, com cores variadas. Identificados. 

• 01 pacote de palitos de picolé. Identificado. 

• 01 lixa fina. Identificada. 

• 01 saquinho contendo 10 balões coloridos. Identificado. 

• 01 revista (usada). Identificada. 

• 01 caixa de giz de cera. Identificada. 

• 01 estojo de giz de cera em gel. Identificado. 

• 01 caixa de cola colorida – 6 cores. Identificada. 

• 1 caixa com seis cores de tinta guache com pincel na ponta. Identificada. 

• 1 caixa de bisnaga guache neon. Identificada. 

• 01 tubo de bolha de sabão. Identificado. 

 

 



 

 

 

• 01 lupa pequena. Identificada. 

• 01 espelho 13x18. Identificado. 

• 01 foto da família 13x18. Identificada. 

• 01 rolinho para pintura. Identificado. 

• 01 escova de dentes para atividades artísticas. Identificada. 

• 01 pacote de areia colorida. Identificado. 

• 01 esponja de cozinha. Identificada. 

• 1 caixa organizadora de plástico com tampa, de 30 litros, identificada. 

 

  Observação:  

Ao longo do ano letivo poderão ser solicitados material de sucata e outros materiais, como: tecido, 

talagarça, tela de pintura, botões, fitas, colas e canetas especiais, linhas, lãs, agulhas, para realização de 

atividades artísticas específicas.     

 

Material para higiene e uso pessoal, todos identificados. 

 

• 01 embalagem de lenço umedecido, 01 escova de dente, 01 tubo de creme dental infantil, 01 toalha de 

mão, 01 copo plástico, 01 guardanapo de tecido para o lanche e 01 garrafinha para água.  

Estes materiais ficam na mochila do(a) aluno(a) e vem diariamente para a escola. 

Para Língua Inglesa  

• 01 pasta com elástico para trabalhos. Identificada.  

• 01 caixa de massa de modelar com 12 cores (Sugestão: Acrilex Soft). Identificada. 

  Observações:  

• A mochila deve ser no mínimo tamanho ofício, para que a criança consiga lidar com ela e 

acondicionar tudo que é preciso.   

• Ao longo do ano letivo será solicitado material de sucata para confecção de jogos alternativos.  

• O material deverá ser entregue nos dias 22 e 23 de fevereiro das 13h30min às 16h (agendar o 

horário por telefone nos dias 12/01/2021, 13/01/2021, ou 14/01/2021 . Na entrega de materiais é 

importante o aluno vir junto com os pais. O aluno deverá usar o uniforme desde o primeiro dia de 

aula.   

• Horários: 13h25min – Primeiro sinal   

                   13h30min – Segundo sinal – Início das aulas  

                   17h30min – Término das aulas  

 

 


