
 

MATERIAL DO ALUNO (uso diário)  

EDUCAÇÃO INFANTIL 2
 

01 unidade  agenda escolar

01 unidade  caderno A3 cartografia e desenho 50 folhas 

01 unidade  pasta A3 com alça

01 unidade  avental para pintura

01 unidade  caderno universitário de 1 matéria 

01 caixa     canetas hidrográficas ponta grossa 12 cores

01 caixa      lápis de cor com 12 cores

01 caixa      lápis giz de cera com 12 cores 

01 unidade  pincel escolar grosso n° 24

01 unidade  tela para pintura 20x20 cm
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Esta lista pode sofrer alterações caso a lei em vigência seja alterada
pelo PROCON/PE.
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MATERIAL DO ALUNO | ARTES E INTERDISCIPLINAR INFANTIL 2  

03 Folhas de EVA 60X40 cm. (Estampadas)

03 Folhas de EVA 60X40 cm liso. (Cores diversas)

03 Folhas EVA 60X40 cm com gliter. (Cores diversas)

06 Papéis 40kg 66X96 cm

02 Papéis crepons lisos. (Cores diversas)

02 Papéis crepons estampados

05 Papéis madeira

03 Papéis color set liso. (Cores diversas)

03 Papéis color set decorado. (Estampa livre)

02 Papéis nacarado

02 Folhas cartolina guache. (Cor branca)

02 Folhas cartolina laminada colorida. (Cores diversas)

02 Pacotes de papel criativo para corte e colagem.

02 Pacotes de papel criativo para corte e recorte. (Cores neon)

02 Metros tecido chita. (Cores diversas)

03 Metros tecido DRA. (Cores diversas)

02 Unidades tinta acrílica 37ml. (Cores diversas)

01 Unidade tinta guache 250 ml. (Cores diversas)

01 Unidade tinta PVA  250ml. (Cores diversas)

02 Metros de adesivo vinílico transparente. (ex. Papel Contato)

02 Metros de adesivo vinílico colorido. (ex. Papel Contato)

02 Rolos de fita adesiva colorida. (Cores diversas)

01 Pacote de palitos de picolé coloridos com ponta redonda

02 Caixas massinha de modelar com 12 unidades

01 Massa de EVA para artesanato 60g

FARDAMENTO (uso obrigatório)

Camiseta

Short-saia (meninas)

Bermuda (meninas ou meninos)

Tênis ou sandália ortopédica (azul ou preto)

IMPORTANTE

Camisas dos eventos do colégio só poderão ser 
utilizadas no ano em que ocorrem.
É proibido a frequência às aulas utilizando chinelos ou 
sapatos tipo crocs e sapatilhas.

ENTREGA DO MATERIAL DE ARTES: 

Não será necessário a entrega ou o pagamento do material de artes 2021 para os alunos que pagaram ou 
entregaram completos em 2020. 

01/02/2021

PRIMEIRO DIA DE AULA: ENTREGA DO MATERIAL INDIVIDUAL:

25/01/2021
Manhã: 7h30 às 11h30
Tarde: 13h30 às 16h 

ATENÇÃO: O material só será recebido devidamente identificado.

Período: 

04/01/2021 a 
28/01/2021

Horário:

7h às 16h

  Após essa data, a entrega 
d e v e r á  s e r  a g e n d a d a  n a 
secretaria do Colégio, a partir 
da segunda semana de aula  

Deverá ser entregue completo ou pago na secretaria do Colégio no valor de R$ 267,00 
(à vista com 10% de desconto ou dividido em 6x no cartão sem desconto, para matrículas realizadas até janeiro de 
2021). 
O material deverá ser entregue completo a partir do dia 04/01/2021 até dia 28/01/2021, na secretaria do Colégio.


