Lista de Material Escolar - 2022
Pré I – Educação Infantil
Material para ser usado em casa:
 01 cola pequena (40 gramas)

Material individual (uso do aluno):
Deverá sempre estar dentro da mochila do aluno e com identificação.
 01 agenda escolar padronizada (fornecida
 01 saco com uma muda de roupa (uniforme)
gratuitamente pela Escola)
 01 saco de plástico
 01 estojo completo com: (02 lápis pretos/01 borracha
branca/01 apontador com depósito/01 caixa de lápis de
cor (12 cores)
 01 tesoura sem ponta Mundial (que deverá ficar
guardada no estojo)
 01 conjunto de hidrocor fino (12 cores)
Deverá sempre estar dentro da merendeira do aluno e com identificação.
 01 guardanapo de pano
 01 garrafa de plástico

 01 recipiente de plástico para colocar a merenda

Material de Artes (para ser entregue à professora no dia da reunião):
 01 pacote de Chamequinho na cor azul (100 folhas
- tamanho ofício)
 03 folhas de papel glacê lustroso nas cores azul-claro
laranja e roxo (1 folha de cada cor)
 02 folhas inteiras de papel 40 kg branco
 03 folhas inteiras de papel 40 kg nas cores: azul-claro,
laranja e salmão (1 folha de cada cor)
 02 pacotes de 40K cortados tamanho ofício
(branco e azul)
 02 folhas de cartolina nas cores: azul-claro e preto
(1 folha de cada cor)
 02 folhas de cartolina laminada nas cores: dourada e
verde
 02 folhas de papel laminado prata e azul (1 folha de
cada cor)
 03 folhas de papel camurça nas cores azul, preto e
amarelo (1 folha de cada cor)
 03 rolos de papel crepom nas cores:amarelo,branco e
laranja
 02 folhas de papel manteiga
 01 folha de papel pardo duplo
 01 folha de papel de presente
 10 lixas 00 (finas)
 02 caixas cola colorida de 6 cores.
 04 bastões de cola quente grossa
 01 pacote de Colorset-Cards PROBUS (gramatura
– 120g)
 01 pacote de papercil
 01 caixa de cola colorida com glitter
 01 tela de pintura 24 x 33
 01 pacote de Kit Card (cartolina dupla face –
gramatura 120 g)
 03 rolos de papel crepom nas cores azul, vermelho e
laranja
 01 caixa de carvão vegetal CORFIX
 02 potes de tinta ACRILEX para tecido 120 ml nas
cores, azul celeste e ocre ouro ( 1 de cada cor)

 01 pacote de papel Criativo Qualify Fluorescente
(tamanho A4)
 01 pote de guache 250 mg ACRILEX-NÃO
TÓXICO nas cores azul
 05 placas de E.V.A. (glitter) nas cores preta, verde,
azul, prata e laranja
 04 placas de E.V.A (emborrachado) nas cores:
amarelos, verde e laranja (1 de cada cor)
 01 caixa de gizão de cera NÃO TÓXICO (com 12
cores)
 02 caixas de cola colorida com glitter
 02 canetas PILOT para retroprojetor (azul e preta)
 01 pacote de copos descartáveis para água
 01 livro de História Infantil
 01 tubo de cola polar branca (250gr)
 01 vidro de nanquim nas cor preto
 03 pacotes de massa de modelar SOFT 500g, nas
cores: rosa, laranja e roxa
 01 rolo de fita dupla-face larga
 02 rolos de fitas durex nas cores azul
 01 caixa de bailarine nº 10
 02 rolos de fita de cetim azul e branca (1cm cada)
 01 resma de chamex ofício 500fls lacrado –
ENTREGAR NA SECRETARIA.

Livros:
 Linguagem 2 – Marcha Criança / Educação Infantil
Maria Teresa e Armando Coelho – Editora Scipione
ISBN – 9788526296220
 Matemática 2 – Marcha Criança / Educação Infantil
Maria Teresa e Armando Coelho – Editora Scipione
ISBN – 9788526296169
 Inglês – Hello! Kinder 2 – Educação Infantil
Eliete Canesi Morino e Rita Brugin de Faria
ISBN - 9788508190256

Cadernos:
 02 cadernos horizontais pequenos de capa dura azul (96 folhas)
 Caderno I
 Caderno II

Observações:
 Marcar todo o uniforme com o nome do aluno, inclusive agasalho de frio, com caneta Acrilpen.
 O responsável deverá adquirir:
 01 pacote de etiquetas adesivas retangulares (para colocar nos cadernos, livros e no material individual do
aluno).

 1,50 m de plástico ou contact azul - claro (para encapar os livros)

Atenção! Como preencher as etiquetas:
Nome do aluno completo
(em azul)
Nome do livro ou caderno
Série

Jorge da Silva
Livro de Português ou Caderno I
Pré I

2º Turno

Turno

 O material de Artes deverá ser entregue completo, no dia da primeira Reunião de Pais.
 Em caso de desistência, o material de Artes não será devolvido.

