LISTA DE MATERIAIS – 2019
Pré-Escolar II
Prezados pais, e responsáveis,
Segue, abaixo, a lista de material escolar, que será utilizado no ano de 2019.
1- Todo material escolar deverá ser encapado (plástico transparente) e etiquetado,
preenchido com o nome do (a) aluno (a), ano e período;
2- O uniforme do (a) aluno (a) deverá ser identificado com nome: tênis, calça ou
bermuda jeans, nas cores azul ou preta e a camiseta da escola à venda na cantina do
Colégio. Não serão permitidas bermudas estampadas e saias.
3- Lancheira térmica para o lanche.
Atenciosamente,
Coordenação da Educação Infantil
LISTA DE MATERIAL A SER ENTREGUE NO COLÉGIO
Dia 23/01/2019 (quarta-feira) das 7h às 12h e das 13h às 16h.
Deverão estar etiquetados e guardados na pasta ou caixa organizadora.

OBS.: para a organização do material, solicitamos que essa ordem seja
seguida rigorosamente. Por favor, não envie este material no 1º dia de aula.
MATERIAL DE ESCRITA, DESENHO E PINTURA
01 Livro paradidático (título livre para a faixa etária de 5 anos).
01 Brinquedo de encaixe
01 Brinquedo pedagógico de madeira ideal para crianças de 4 anos
01 Brinquedo faz-de-conta (boneca, carrinho, bichinho de pelúcia etc.)
01 Bloco de cartonado colorido 30 fls.
01 Bloco cartonado Filipino A4 45 folhas
01 Bloco de dobradura A4 48 fls.
03 Cadernos brochurão capa dura 96 fls vermelho (sugestão: caderno criativo Faber- Castell)
01 Pacote de 100 folhas de papel sulfite para cada matéria (5 ao todo)
02 Fitas crepe
01 Pasta Polionda vermelha (20 mm)
02 Caixas de lápis de cor
03 Borrachas
02 Apontadores

2 Caixas de giz de cera 12 Cores
05 Folhas de papel laminado (verde, azul, rosa, dourado e prata)
02 Folhas de papel crepon
02 Folha de EVA
04 Envelopes kraft (41x31) pardo
01 Fita larga (transparente)
01 Kit acessório para brincar com massinha
01 Estojo de cola colorida com glitter (com 06)
05 Refis de cola quente fino
01 Pasta transparente com trilho c/ 20 plásticos grossos (Inglês) Dello
20 Sacos plásticos transparentes, tamanho ofício
03 Cartelas de Auto Adesivo de Bichinho
01 Caixa de etiquetas brancas ref. 3465
01 Tubo de cola branca (500g)
01 Folha de cartolina branca
03 Potes de 500 gr. de massinha de modelar (qualquer cor).
02 Potes de tintas guache de 250 gr
01 Estojo de canetas hidrocor jumbo com 12 cores
01 Tesoura sem ponta com nome gravado.
01 Caixa plástica com tampa vermelha (20 x 30 x 10 cm)
02 Revistas usadas (para recorte).
01 Caneca plástica vermelha com nome gravado
01 Estojo com: 01 caixa de lápis de cor grosso (12 cores) com apontador, 05 lápis grafite, 03
borrachas e 02 apontadores
MATERIAL DE ARTE
05 Frascos de tinta acrílica (verde, vermelho, amarelo e preto)
03 Colas pequenas
01 Bloco de desenho A4 (20 folhas)
01 Avental

Obs.: A agenda será entregue no começo das aulas.
Início das aulas: 28/01/2019
O horário das aulas será apresentado no início do ano letivo.
O uso do uniforme e tênis é obrigatório.

