
 

 

 

LISTA DE MATERIAL 2022 – KINDER 2 
 
MATERIAL INDIVIDUAL 
 

 01 caderno de desenho grande, espiral, 48 folhas, capa dura 
 01 pasta plástica A4, amarela, transparente, fina, com elástico 
 05 cartelas de adesivos infantis (stickers tamanhos variados) 
 03 lápis grafite nº 02 
 01 apontador com depósito pequeno 
 01 apontador modelo jumbo 
 03 borrachas grandes, brancas, macias 
 01 tesoura escolar sem ponta (se o aluno for canhoto, tesoura apropriada)  
 02 tubos de cola bastão - 40g 
 02 tubos de cola líquida - 110g 
 01 estojo grande com 4 divisórias (obs.: não enviar estojos separados) 
 01 estojo plástico de aquarela - 12 cores 
 01 estojo de canetas Pilot, ponta grossa - 12 cores 
 01 caixa de lápis de cor Jumbo Triangular - 12 cores 
 01 caixa de giz cera - 12 cores 
 20 botões, cores e tamanhos variados - P, M e G 
 03 potinhos de lantejoulas (cores variadas) 
 03 potinhos de glitter (cores variadas) 
 01 estojo de cola com glitter - 6 cores 
 01 estojo de cola colorida - 6 cores 
 01 pincel ref. 815 Tigre nº 16 
 01 pincel ref. 266 Tigre nº 14 
 100 unidades de palitos de churrasco 
 100 unidades de palitos de sorvete, ponta arredondada, sem cor 
 03 caixas de massinha de modelar - 12 cores 
 03 potes de tinta guache, 250 ml (cores variadas) 
 01 camisetão para Arte (novo ou usado) - tamanho adulto  
 12 unidades de pregador de roupas, tamanho médio, de madeira 
 01 gibi: Mônica, Magali, Cascão, Chico Bento ou Cebolinha 
 02 revistas para pesquisa, recortes e colagens (Sugestão: Globo Rural, Quatro Rodas, Casa 

e Jardim, Pais e Filhos) 
 01 bloco de papel Canson branco - A3 - 180g/m² - 20 folhas 
 02 blocos de papel Canson - Criativo - A3 - cores variadas - 120g/m² - 32 folhas 
 01 metro de feltro (qualquer cor) 
 03 folhas de EVA: 1 folha com glitter, 1 folha felpuda e 1 folha lisa (qualquer cor) 
 01 tela de pintura 30cm X 40cm, sem desenho 
 02 pares de meias brancas, lisas, novas, de algodão, tamanho ¾, infantil 
 01 pacote de bexigas coloridas nº 07 
 03 CDs ou DVDs velhos para artesanato 
 01 pacote de massa de EVA (cor de preferência do aluno) 
 20 unidades de canudos de papel  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

DIVERSOS 
 

 04 pacotes de toalha umedecida - 50 toalhas cada 
 05 caixas grandes de lenço de papel - 100 lenços cada 01 fita dupla face - 50mm 
 01 fita dupla face - 12mm 
 01 fita dupla face - 50mm 
 01 fita crepe - 5cm 

 

 
NÉCESSAIRE PEQUENA E DE PLÁSTICO CONTENDO: 
 

 01 escova de dente com protetor de cerdas (identificar o nome com caneta permanente) 
 01 creme dental sem flúor 

 

Os itens enviados deverão ser de acordo com a recomendação indicada para a idade do 
aluno e ser substituídos sempre que necessário. 
 
 
MATERIAIS COMPLEMENTARES 
 

 03 fotos do aluno com a família - tamanho 10cmX15cm 
 01 foto ¾ do aluno 
 01 foto do aluno com o pai - tamanho 10cm X 15cm 
 01 foto do aluno com a mãe - tamanho 10cm X 15cm 
 03 fotos individuais do aluno (idade atual) - tamanho 10cm x 15cm 
 02 fotos do aluno quando bebê - tamanho 10cm x 15cm 

 

As fotos (podem ser impressas) serão utilizadas em atividades de Português e de Inglês. 
 
 

MATERIAL DIDÁTICO:  

 PLATAFORMA SAS (Coleção Explorar e Descobrir) 
 INTERNATIONAL SCHOOL (Programa Essential) 

 

Os materiais didáticos deverão ser adquiridos na loja virtual:  https://lojaeipg.com.br/ 
 
 
OBSERVAÇÕES 
 

➢ Aproveitem os materiais de 2021 que estiverem em bom estado.  
➢ Sugerimos que os materiais como lápis, borracha, apontador, lápis de cor, cola e massinha 

sejam das marcas Faber Castell, Pritt, Dr. Bhorest. 
➢ Todos os itens (materiais, uniformes, brinquedos e acessórios) devem estar etiquetados e 

identificados com o nome e turma do aluno. 
➢ Outros materiais poderão ser solicitados durante o ano. 
➢ A reposição de qualquer item da lista de material será de responsabilidade dos pais. 
➢ Observar o tamanho dos materiais (Exemplo: apontadores que não cabem nos estojos).  
➢ Os materiais escolares, mochilas e lancheiras não devem conter imagens e/ou palavras 

que incitem a violência, sexo, bruxaria, bem como games, desenhos e filmes impróprios para 
menores. 

 

https://lojaeipg.com.br/


 

 

 

 


