
NÍVEL II -  Educação Infantil
Material Escolar – 2022

 um boné ou chapéu identificados
 três jogos  (um quebra-cabeça, um jogo de encaixe ou construção, um jogo da memória)
 um brinquedo próprio para a idade 
 um quadro mágico (escreve e apaga)
 quatro caixas de massa de modelar com 12 unidades (cores soft)
 uma caixa de giz de cera curto
 uma caixa de pintura a dedo neon
 uma caixa de lápis de cor
 um jogo de canetas hidrocor
 um lápis grafite e um apontador
 uma borracha branca (macia)
 uma tesoura sem ponta
 três tubos de cola grande
 um tubo de cola glitter (qualquer cor)
 quatro cartoplex coloridos luminosos
 dois pacotes de papel colorido luminoso 
 um pincel chato nº 10
 dois pacotes de panos (perfex)
 uma pastinha com elástico (tamanho ofício)
 um estojo com duas divisórias 
 duas caixas de camisa
 sucatas: caixas de remédio, revistas velhas, jornais, dez botões grandes e coloridos, forminhas de docinho, lantejoulas e bandeja de isopor
 um pacote de folhas sulfite 60 colorido –A4
 dois pacotes de folhas sulfite 60 branco – A4
 sessenta folhas de sulfite 60 -A3
 três pacotes de papel criativo dupla face (fantasia)
 um jogo de pincéis atômicos (12 cores)
 quinze embalagens plásticas transparentes (saco plástico- tamanho 20x30)
 dois corantes artificiais para fins alimentícios
 um rolo de fita mimosa (de qualquer cor)
 cinco pares de olhos articulados médios e um par de olhos articulados grandes
 um pacote de pratos descartáveis pequenos coloridos
 um borrifador de água
 quinze envelopes coloridos (tamanho carta)
 duas folhas de EVA com glitter e uma folha de EVA branca
 dois potes de tinta guache (250ml) qualquer cor
 uma folha de cartolina
 cinquenta folhas de papel fotográfico A-4
 um rolo de espuma pequeno (para pintura)
 duas amoebas
 dois sacos plásticos zip lock, tamanho 30x40cm
 dois pacotes de bolinhas de gel
 um pacote de balão neon
 uma caixa P natural, tamanho 20x13cm
 um pacote de areia colorida
 um pote de areia de modelar com forminhas
 uma bandeja plástica branca de 7l
 uma lupa
 um metro de tule
 uma caixa de cotonetes
 uma peneira de cozinha, de plástico
 um funil de plástico
 um pacote de prendedor de roupa de madeira
 um pacote de algodão em bolas
 brinquedos: kit panelinhas ou kit dinossauros ou kit fazendinha
 uma espuma de barbear
 um pacote de folhas A3 coloridas
 um vidro de conserva transparente, com tampa, vazio e sem rótulo (50ml)
 um pacote de palha de madeira colorida
 um tubo de tinta para tecido 37ml
 um metro de tecido algodão cru
 dois zíperes de 25cm
 três sacos plásticos transparentes para presente (25cm x 35cm)
 dois livros de história infantil (adequado à idade)

Livro: KING, Stephen Michael. Pedro e Tina: uma amizade muito especial. Editora Brinque Book. 

Vestuário Padrão – Disponível na Loja da URI  (prédio 7 ao lado da central de cópias)
OBS: Trazer o material identificado no dia da entrevista com a professora.

Respeito – Amizade - 


