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LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 2021 
NÍVEL II 

 
01 caderno de cartografia capa dura – grande – 50 folhas 
03 envelopes pados grandes (26,1x36,6) com nome do estudante 
01 pasta de elástica para tarefa – grossa 
01 pasta pequena para agenda 
02 caixas de massa de modelar 
01 caixa de giz de cera (grosso) 
01 caixa de lápis de cor (grosso) – grande – triangular – com nome 
01 estojo 
01 pacote de lenço umedecido 
01 toalha pequena com nome do aluno (trazer todos os dias) 
01 troca de uniforme (trazer todos os dias) 
01 guardanapo para lanche (trazer todos os dias) 
02 potes de margarina (vazio) com nome 
01 avental 
01 plástico para massinha – com nome 50/50cm 
01 pincel nº 10 
01 baldinho de praia com nome 
01 caixa de algodão 
01 pacote de palito de sorvete 
 

• Alguns materiais poderão ser solicitados, quando necessário 
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