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Lista de Material para 2020 – INFANTIL 2 

2 a 3 anos de idade 
Todo o material escolar deverá ser entregue no 

dia 04 de fevereiro na recepção da escola 
(identificado com o nome do aluno e turma) 

 
 
 01 

 

01 

caderno grande de 48 fls brochura. (capa dura 

cor lisa) 

camiseta usada (adulto) para usar como avental 

de pintura 

 01 brinquedo para criança (boneca ou carrinho) 

 01 cx giz de cera jumbo pequeno 12 ou 15 cores. 

 01 tubo de cola Tenaz 110 gr 

 01 escova de dentes com capa (com nome). 

 01 garrafinha para água (com nome) 

 01 livro de literatura infantil (ver lista em anexo)  

 01 bloco de papel canson A4 branco 

 01 pasta preta (arquivo) com 100 plásticos (para 

alunos do integral e matutino) 

 01 pasta Brasil (para alunos do matutino). 

 02 Potes de massinha de modelar soft 150g. 

 01 

 

01 

pote de lenço umedecido para higiene pessoal da 

criança com 400 unidades 

travesseiro com capa e nome bordado (alunos do  

integral) 

 01 

01 

protetor solar de uso individual FPS 15 ou 30 

repelente 

 02 Folhas de Lixas 

 01 creme dental sem flúor. 

 01  toalha para higiene com nome bordado 

 200 folhas de papel A4 

 02  rolos de fita crepe(papel) marrom larga 

 01 

01 

01  

01 

01 

02 

01 

 

01 

01 

01 

01 

caneta para retroprojetor ponta fina 

pote de tinta guache vermelho 

caixa de camisa encapada 

pacote de palito de picolé 

revista para recorte 

metros de papel contact transparente 

jogo educativo, quebra-cabeça ou jogo da 

memória adequado para a idade 

cola glitter azul 

cola glitter furta cor 

mochila de rodinha 

lancheira térmica 

 

Livros Didáticos curriculares: 

 
As apostilas e livro de inglês fazem parte da 

coleção de material didático Anglo e serão 

adquiridas no colégio. 

 

   

      

 
 

 

Observações: 
 

 Todo material individual deverá ser identificado, com nome do aluno e turma. 
 As marcas citadas são apenas sugestões. 
 Deixar todos os dias na bolsa: sacola plástica para roupa suja e uma roupa extra 

 

 

 

 

 



 

Nome da criança: __________________________ 
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SUGESTÕES DE LITERATURAS INFANTIL 2 

COLÉGIO EXCELSIOR 2020 
 
 

 O livro das caras. Claire Didier. São Paulo: V&R, 2001. 

 O livro da família. Todd Parr. São Paulo: Panda Books, 2003.  

 Encontro com Tarsila. Cecília Aranha; Rosane Acedo. São Paulo: Minden, s.d. 
Coleção Encontro com a Arte Brasileira. 

 A mbira da beira do rio Zambeze. Décio Gioielli. São Paulo: Salamandra, 2008.  

 Kalimba. Maria Celestina Fernandes. São Paulo: Kapulana, 2015.  

 A festa de aniversário. Ilan Brenman. São Paulo: DCL, 2007. 

 Festa de aniversário. Telma G. C. Andrade. São Paulo: Editora do Brasil, 2006. 

 O Disfarce dos animais. Fernando Vilela. Editora Brinque-Book. 

 O urso rabugento. Nick, Bland. Editora Brinque-Book. 

 Porquê? Tim Warnes. Editora Ciranda Cultural. 


