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NÍVEL II 
 

I - MATERIAL PARA FICAR NA 
MOCHILA 

Identificado com o nome do aluno
 
2 Trocas de roupa com peças do 
uniforme com nome marcado. 
1 Troca de tênis 
1 Garrafa/copo para água 

 
HIGIENE PESSOAL

1 Guardanapo de pano p/ lancheira 
1 Pacote de lenço umedecido 
1 Toalha com elástico 
1 Escova de dente 
1 Pasta de dente 
1 Copo para escovação 
1 Porta escova de dentes e pasta
1 Bolsa impermeável, para guardar o 
material de higiene para ir e vir na 
mochila. 

 2 Pacotes de lenço umidecido 
 2 Caixas de lenço de papel 

 
II - MATERIAL DE USO COMUM A 

TODAS AS DISCIPLINAS
Entregar para professora identificado 

com o nome do aluno
 
1 Livro de literatura infantil (evitar 
clássicos infantis) 
1 Jogo pedagógico (com indicação 
aidade/ peças de montar tipo lego)
2 Tubos decola 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
 
1. Todo material deverá ser etiquetado com nome doaluno.

2. Em função do trabalho pedagógico alguns materiais, se necessário, poderão ser 

solicitados no decorrer do ano.  

3. O uso do uniforme completo é obrigatório, conforme nosso regimento escolar, nas 

dependências do colégio. (Blusas/Jaquetas devem ser do uniform

4. A lista encontra-se também em nosso site

5. Dúvidas entrar em contato pelo telefone 42/3623

mailcolegiofera@colegiofera.com.br
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NÍVEL II – EDUCAÇÃO INFANTIL 

MATERIAL PARA FICAR NA 

Identificado com o nome do aluno 

2 Trocas de roupa com peças do 

PESSOAL 
1 Guardanapo de pano p/ lancheira 

1 Porta escova de dentes e pasta 
1 Bolsa impermeável, para guardar o 
material de higiene para ir e vir na 

MATERIAL DE USO COMUM A 
TODAS AS DISCIPLINAS 

Entregar para professora identificado 
com o nome do aluno 

1 Livro de literatura infantil (evitar 

indicação para 
aidade/ peças de montar tipo lego) 

1 Cola gliter 
1 Cola colorida 
1 Camiseta (tamanho adulto) para as 
aulas de artes 
1 Bloco de desenho A3 
100 Folhas de papel sulfite branco A4 
50 Folhas de papel sulfite colorido A4 
1 Caixa de giz de cera curto 
2 Potes de massinha de modelar (cores 
diversas) 500g; 
1 Pincel Nº 16 
1 Durex colorido 
1 Fita dupla face 
1 Fita larga transparente 
3 Folhas de EVA (02 lisas – amarelo, 
branco e 01 estampada) 
1 Rolo de papel crepom 
1 Pacote de palitos de sorvete colorido 
1 Pincelatômico 
2 EnvelopesA4 
1 Pasta polionda com alça 
1 Pacote de papel criativo (creative 
paper) 
1 Caixa de lápis de cor jumbo com 
cores comapontador 
4 Pacotes de lantejoulasgrandes
1 Caixa polionda tamanho de sapato 
(cores: preta ou amarela) 
1 Conjunto pequeno de tinta guache (6 
cores) 
1 Jogo de canetas hidrocor 
1 Pacote de algodão 
1 Pasta com 50 folhas plástica 
 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

Todo material deverá ser etiquetado com nome doaluno. 

Em função do trabalho pedagógico alguns materiais, se necessário, poderão ser 

 

3. O uso do uniforme completo é obrigatório, conforme nosso regimento escolar, nas 

Blusas/Jaquetas devem ser do uniforme ou na corpreta

se também em nosso sitewww.colegiofera.com.br 

Dúvidas entrar em contato pelo telefone 42/3623-7090 ou e-

colegiofera@colegiofera.com.br 
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1 Camiseta (tamanho adulto) para as 

100 Folhas de papel sulfite branco A4 
50 Folhas de papel sulfite colorido A4 

2 Potes de massinha de modelar (cores 

amarelo, 

colorido 

(creative 

Caixa de lápis de cor jumbo com 12 

Pacotes de lantejoulasgrandes 
1 Caixa polionda tamanho de sapato 

1 Conjunto pequeno de tinta guache (6 

 

Em função do trabalho pedagógico alguns materiais, se necessário, poderão ser 

3. O uso do uniforme completo é obrigatório, conforme nosso regimento escolar, nas 

e ou na corpreta). 


