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LISTA DE MATERIAIS – Nível 2 – 2021 
 

 Mochila com tamanho suficiente para mudas de roupas e agenda da escola 

 Uma camiseta manga longa para pintura tamanho P adulto (identificada) 

 Roupas para trocas (ter sempre na mochila: 2 pares de roupas, um par de calçado, escova/pente de cabelo e 
uma sacola plástica) 

 1 saco impermeável para roupas sujas (todos os dias na mochila) 

 1 creme dental infantil (identificado) 

 1 escova de dentes (identificado) 

 1 estojo para a escova e pasta de dente (identificado) 

 1 squeeze para água (identificado) 

 1 foto da família 

 1 receita médica atualizada para antitérmico 

 Atestado de cobertura vacinal – fornecido pelo Posto de Saúde  
 1 pen drive 32Gb para gravar fotos e vídeos da escola (identificado)- este pen-drive retorna para casa a cada final de 

semestre 

 Para as crianças que permanecem nos dois turnos: 1 jogo de lençol, 1 travesseiro, 1 edredom ou manta 
identificados. 1 saco de tecido para transporte das roupas de cama e travesseiro – disponível nas empresas 
fornecedoras do uniforme e um pente ou escova para cabelo. 

 Em caso de uso de fraldas: 1 organizador (pote medindo 28cm comprimento x 20cm largura x 15cm altura) com lenço 
umedecido, pomada, fraldas  – este material permanecerá no colégio (identificado) 

 1 pasta plástica para a agenda 18 x 15com aprox.(identificada) 

 1 pasta com elástico tamanho A3 (identificada) 

 1 pincel chato nº 14 (identificado) 

 1 pote de têmpera 250ml (AZUL, VERMELHA, VERDE OU AMARELA) 

 1 estojo de canetões hidrocor 6 cores 

 1 livro infantil adequado à idade 

 1 brinquedo(maletinha de médico ou dentista, animais de borracha, kit de ferramentas, instrumentos musicais) 

 2 folha de EVA com gliter (qualquer cor) 

 1 tesoura sem ponta (identificada) 

 1 caixa de giz de cera curto 

 1 pacote com balões coloridos 

 1 anilina líquida -  comestível (qualquer cor) 

 1 caixa de lenços de papel 

 01 fantasia (pode ser usada – permanecerá na escola) 

 1 pasta catálogo, tamanho ofício, com 50 sacos plásticos, com identificação da escola. Esta pasta pode ser 
adquirida no xerox da escola. As crianças que frequentavam a escola em 2020, já possuem a pasta, no entanto 
ela deve retornar vazia em 2021. 

 
LEMBRETES: 

 O uso do uniforme é obrigatório a partir do Nível 2. Solicitamos que todo o uniforme seja identificado com nome 
bordado do aluno ou com caneta de tecido na parte interna. 

 Os uniformes são comercializados pelas empresas: Sandriná e Tedesco. Endereços no site do colégio. 

 Materiais complementares poderão ser solicitados ao longo do ano letivo dependendo dos Projetos em andamento. 

 Não dobrar as folhas. 

 É fundamental que todo o material de uso individual seja identificado com o nome da criança. 

 Trazer o material no dia da entrevista. 

 

 
 

IMPORTANTE: Em função da Pandemia Coronavírus do ano de 2020  e a incerteza com relação ao ano escolar de 
2021, organizamos uma lista reduzida de materiais que atenderá as necessidades básicas iniciais. Contudo, 
informamos que outros materiais poderão ser solicitados durante o ano, conforme a necessidade e o calendário 
escolar.  


