
 
 

 

MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO 2020 

 
INFANTIL II (02 anos) 

MATERIAIS 

02 livros de literatura infantil com figuras 

grandes 

(observar indicações no item 2) 

01 livro infantil de plástico ( animais, brinquedos, 

formas, alimentos cores ou números) 

02 potes de 500 mg de massa de modelar 

atóxica 

01 bloco de papel color cards (A4) 

01 bloco de papel color cards lumi (A4) 

01 bloco de papel sulfite color (A4) 

06 blocos grandes de desenho – A3 (50 folhas) 

02 pacotes de papel sulfite branco (A4) 

01 folha de papel celofane 

02 folhas de papel guache 

02 folhas de papel color set 

02 folhas de papel 40 kg – tamanho arte 

01 folha de papel crepom parafinado 

01 folha de papel camurça 

01 folha de papel celofane (vermelho e cristal) 

01 folha de papel nacarado 

02 folhas de lixa de madeira (atividade de arte) 

01 metro de papel autoadesivo 

10 botões grandes 

01 instrumento musical infantil 

01 caixa de lenço descartável 

01 pacote de palito de picolé arredondado 

02 kg de malhas ( cores variadas) 

02 metros de feltro 

02 metros de tecido algodão cru ( algodãozinho) 

02 tubos de tinta guache 250ml 

01 tubo de nanquim 

01 caixa de lápis Pen Paint 

300g de pó de madeira ( fino) 

01 Fantoche 

01 pacote de algodão 

01 folha de emborrachado com glitter 

02 folhas de emborrachado Eva grande (cores 

variadas) 

01 Pacote de emborrachado Eva com 10 folhas 

(cor opcional) 

02 fitas cetim nº 2 (cores variadas) 

01 pincel nº 20 

01 caixa de lápis de cera (Meu 1º Giz – 12 cores) 

01 pincel de barbear 

01 rolinho para atividade de arte 

01 Tela para pintura (20x40 cm) 

01 jogo educativo de encaixe (de acordo com a 

faixa etária) 

01 blusa grande usada ( para as atividades de 

artísticas) 

01 jogo educativo ( de acordo com a faixa etária) 

01 foto da criança com a família 

01 foto da criança 3x4 

01 revista (fonte de pesquisa) 

01 travesseiro criativo (identificado com o nome 

da criança) 

01 toalha pequena para o lanche (marcar com o 

nome da criança) 

01 squeeze ou copo para água (marcar com o 

nome da criança) 

MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO 

01 bolsa com material de higiene pessoal 

(toalha, 02 conjuntos de roupas, fralda 

descartável (caso use), saco plástico para 

transporte diário de roupas sujas) – Sugerimos 

bolsa de carrinho (não ficará no colégio) 

OBS: Sugerimos que os brinquedos educativos 

sejam de acordo com a faixa etária. 

Todo material de uso pessoal deverá vir 

marcado 

com o nome e série do aluno. 

Os alunos do Infantil II deverão ter na bolsa 

escolar (diariamente) o Kit de higiene pessoal 

mencionado anteriormente. 

 

PARADIDÁTICOS (SUGESTÕES) 

* Aldo chupa chupeta? – Flávia Rocha – Editora 

Bagaço 

* Um pomar de histórias – Rosângela Lima – 

Editora Bagaço 



 
 

 

MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO 2020 

 
INFANTIL II (02 anos) 

* Que cara é essa? – Nicola Smee – Editora 

Caramelo 

* Cocô no trono – Benoit Charlat – Editora 

Companhia das Letras 

* Peixinho dourado vai passear – Terezinha 

Casassanta– Editora do Brasil 

*Cantando com os animais – Cristiane Quintas –

Editora Bagaço 

* os três porquinhos – Marlene de Fátima 

Gonçalves –Editora Bagaço 

* Ninoca vai dormir – Lucy Cousin – Editora 

Ática 

* O que tem dentro de sua fralda? – Guido Van 

Genechten – Brinque Book 

ATENÇÃO: Comprar apenas 02 (dois) livros 

paradidáticos da lista. 

ENTREGA DO MATERIAL: de 27 a 31 de janeiro de 
2020, das 8h às 12h. 


