
 

Lista de Materiais 2019 

Pré IV 

Uso individual (deverá ficar na mochila): 

01 mochila 

01 escova de dente com protetor 

01 creme dental 

01 lancheira 

01 toalha pequena para o lanche 

01 estojo com zíper com 3 divisórias 

02 apontador de plástico com depósito (Jumbo) 

02 borracha branca 

02 lápis de escrever  

 

Uso coletivo (ficará na escola): 

02 EVA – cor de bege e verde (dois de cada). 

01 EVA estampado 

01 pacote de folha de papel A4 

02 pacotes folha A4 120gr 

01 gizão de cera 12 cores – curto 

02 caixas lápis de cor 12 cores – grosso 

02 lápis de escrever triangular – grosso 

04 massas para modelar – cores variadas – Soft 

01 papel cartão (vermelho e verde) 

01 saquinhos de palito de picolé colorido 

01 número de 0 a 9 de EVA 

01 pasta New Line - Fina - Cristal com elástico 

01 pincel escolar nº 14 achatado 

01 tela para pintura 30cm X 20cm 

01 tesoura escolar sem ponta (aço inox) 

01 tinta guache 6 cores 

01 jogo de alfabeto móvel – EVA 

10 botões e tampinhas de forma e cores variadas 

12 prendedores de varal de madeira 

01 lixa grossa e média (uma de cada) 

03 revistas para recorte 

 

Observações: 

 

 07/02/2019 – Reunião com os pais da Educação Infantil às 19h. 

 11 á 15/02/2019 - Entrevista com a professora. 

 18/02/2019 - Início das atividades escolares.  

 18 a 22/02/2019 - Período de adaptação – maiores informações na reunião do dia 07/02. 

 Os alunos deverão estar com os livros didáticos, no máximo, até o dia 25/02/2019. 

 Os livros e cadernos devem estar etiquetados com nome do aluno, na parte da frente. 

 Todos os materiais deverão estar etiquetados com o nome do aluno, inclusive o uniforme. 

01 caderno Pautado A4 - capa dura 

01 avental de Nylon 

01 bloco de papel criativo 

01 cola colorida 6 cores 

02 colas líquidas 90 gramas 

1 pacote de balão nº 9 colorido 

 


