
       

 

Lista de Material Escolar 2020 
Infantil II – 02 Anos 

 

Material didático: 

Livro SAS (obrigatório) 

 

Para deixar na mochila: 

01 pacote de lenços umedecidos 

01 creme dental 

01 escova de dente com protetor 

01 toalha de mão com o nome da criança 

01 estojinho ou necessaire para colocar os objetos de higiene pessoal 

01 garrafinha de água ou squeeze da preferência da criança 

Fraldas descartáveis (caso o aluno utilize) 

Pomada de assadura (caso o aluno utilize) 

02 trocas de roupa conforme a estação do ano 

 

Material para as aulas de culinária: 
01 pacote de pratinhos plásticos para aniversário com 10 unidades cada 

01 pacote de colheres descartáveis com 50 unidades 

01 pacote de guardanapo com 50 unidades 

 

Material individual 

01 agenda escolar do Colégio (venda na secretaria) 

01 camiseta velha da mãe ou do pai para ser usada nas aulas de arte 

02 lápis pretos grafite jumbo 

02 borrachas brancas macias 

01 apontador plástico com depósito para lápis jumbo 

01 estojo simples 

01 caixa de lápis de cor jumbo com 12 cores 

01 caixa de giz de cera grosso Curton Jumbo com 12 cores 

01 caixa de canetinha hidrográfica com 12 cores 

02 tubos de cola líquida grande com 110g cada (de preferência Tenaz) 

01 tubo de cola em bastão grande com 20g cada 

02 potes grandes de massa de modelar à base de amido de boa qualidade (Guti ou Soft) 

01 caixa de cola colorida com 06 cores 

02 caixas de tinta guache com 06 cores 

01 pincel macio 

01 rolo pequeno de barbante 

01 novelo de lã pequeno da cor desejada 

01 cartela de botões tamanho grande na cor desejada 

01 cartela de botões tamanho médio na cor desejada 

01 pacote de olho móvel tamanho grande 

03 pacotes de orbeez (bolinhas em gel) 

01m de plástico bolha 

01 pacote de areia colorida 



01 pacote de penas coloridas 

01 pacote de pratinhos de papelão redondo pequeno na cor natural 

01 pacote de prendedor de roupa de madeira tamanho grande 

03 pacotes de etiquetas coloridas tipo bolinha (cores diferentes) 

03 envelopes tamanho A4 na cor branca 

01 pasta escolar com elástico tamanho ofício, fina, azul 

02 rolos de fita crepe 

01 caderno de desenho sem margem grande de capa dura com 100 folhas 

05 sacos plásticos grossos tamanho ofício com 04 furos 

01 caixa de palitos de fósforo 

01 pacote de algodão em bolas 

01 pacote de palito de sorvete 

02 revistas para recorte com conteúdo apropriado ao ambiente escolar 

01 livro de história infantil  

 

 

Papelaria 
 

500 folhas de papel sulfite branca A4 (de preferência da marca Report ou Chamex) 

01 kit do artista A4 com 30 folhas (Romitec) 

01 pacote de papel lumicolor 

02 folhas de papel color set (cores diferentes) 

03 folhas de papel cartão (cores diferentes) 

02 folhas de papel camurça (cores diferentes) 

02 folhas de papel celofane (cores diferentes) 

02 folhas de papel espelho (cores diferentes) 

05 folhas de papel Kraft 

02 rolos de papel crepom liso (cores diferentes) 

01 folhas de E.V.A.  

01 folhas de E.V.A. estampado  

01 folhas E.V.A. com gliter  

 

 

Importante: 
 

• O material didático SAS e a agenda escolar serão vendidos no Colégio. 

• Pedimos que identifiquem o material escolar de seu filho colocando nome e turma em todos 

os objetos. 

• Os alunos de período semi integral e integral deverão providenciar 03 potes de massa de 

modelar ao invés de 02 potes. 

• O principal meio de comunicação do Colégio com as famílias se dá pelo aplicativo 

ClipEscola. Para tanto os responsáveis devem fazer o download do mesmo na loja de 

aplicativos do seu smartphone. 

 

ATENÇÃO: O material escolar do aluno deverá ser entregue na Unidade II (Av. João 

Veloso da Silva, 1232) entre os dias 20 e 24 de janeiro de 2020.  

 

 


