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2 º Ano Educação Infantil  
 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL 

01 
Mochila para transportar agenda, caderno e estojo. NÃO SERÁ PERMITIDA MOCHILA DO 

TIPO “CARRINHO”. 

01 Pasta catálogo preta com 100 plásticos (Portfólio) 

01 Caderno brochura, sem pauta, 48 folhas,  capa dura encapado para Ciranda de Livros 

02  Cadernos de capa branca da Educação Infantil 2 

01 Maleta polionda A4 com alça  

01 Pasta transparente A4 de elástico  

01 Lancheira, com guardanapo de pano (ou toalhinha de mão) 

01 Camiseta de malha grande já usada, para servir de avental 

01 
Kit de roupas (camiseta, bermuda, peça íntima para eventuais trocas) todas as peças 

com nome 

01 Tesoura de ponta arredondada 

01 Estojo completo com 04 lápis pretos, 02, borrachas, 01 apontador, 12 lápis de cor 

01 Tela branca para pintura (20x30) - presente para o Dia dos Pais 

01 Chinelo de quarto (pantufa de tecido) - presente para o Dia das Mães 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

MATERIAL USO COLETIVO 

½ 
Metro de algodão estampado para construção de materiais no Campo de Experiência 
Imagem e Arte 

01 
Metro de algodão cru para construção de materiais no Campo de Experiência Imagem e 

Arte 

02 Tubos de cola branca – 90 g 

03 Estojos de pincel hidrocor grande com ponta grossa, com 12 cores. 

01 
Tinta de tecido – 37 ml ml para construção de materiais no Campo de Experiência 
Imagem e Arte 

01 Dado 

02 
Caneta para tecido (cor opcional) para o desenvolvimento de atividades no Campo de 

Experiência de Letramento 

01 Jogo pedagógico 

01 Brinquedo usado, em bom estado de conservação (bonecas, carrinhos, jogos educativos) 

01 Fantasia para “Cantinho da Fantasia” 

01 Livro de história para a biblioteca de sala (observar a faixa etária). 

01 Revista para recorte 

02 Gibi  

 

CAPA LIVROS DIDATÍCOS  

 

Super Safari 3 Pupil's Book with DVD-ROM. 
 

 ISBN: 9781107477070. 

 
Super Safari 3 Activity Book. 

 

ISBN: 9781107477087. 
 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 
Colocar o nome da criança em todo material individual. 

Todo material individual deverá ser reposto pela família quando necessário, desde que não 

ultrapasse 30% da lista original do começo do ano letivo. 

Os materiais como fantasias, livros, brinquedos e jogos comprados pelas famílias serão 

devolvidos no final do ano. 



 

 

Taxas para eventos culturais, esportivos e visitas técnicas poderão ser solicitadas ao longo do 

ano. 

A aquisição do material de Inglês poderá ser feita pelo site: 

https://www.disal.com.br/maristavarginha. 

 

INFORMAÇÕES ÚTEIS 
 
Entrega de material:  
 
Data: 27/01/2021 (quarta-feira)  
 
Horário: 14h às 16 h – Local: sala de aula. 
 
Caso nao seja possível entregar os materiais integralmente na data marcada, solicitamos as 
famílias que informem as professoras regentes para que sejam orientadas em relação ao 
período de uso do material não entregue. Não serão recebidos materiais no primeiro dia de 
aula para não atrapalhar na dinâmica de acolhida dos estudantes. 
 

Início das aulas: 04/02/2021 
 

PAPELARIAS 
 

   Os materiais escolares podem ser encontrados nas papelarias e livrarias indicadas 
abaixo. No entanto, a família pode optar pelo fornecedor que preferir. 

Hama Papelaria: 3221-2415 ou 3212-6451 

Dois Irmãos: 3221-2064 
Branca de Neve: 3221-4468 

Copysul: 3690-4400 

Papel e Cia: 3222-5280 

São Dimas Aviamentos: 3214-5571 

Hobby e Art: 2105-3333 

Coisas de Lá: 3212-9166 
Pijama e Cia: 3223-8502 

LIVRARIAS 
Nova Opção: 3221-5966 

Boa Ventura: 3222-4200 

Livraria Cosmos – Via Garden Shopping Varginha – 3221-7183 
 

INDICAÇÃO DE TÍTULOS DIVERSOS 
 

Livro para a Ciranda de Livros (o título do livro será divulgado no início do ano letivo). 
 
 
 

https://www.disal.com.br/maristavarginha

