
Pré I e II 
LISTA DE MATERIAL  EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ I e PRÉ II 

MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL PARA SALA DE AULA 

  

 

  

01 Apontador com depósito para lápis fino e grosso 

02 Borrachas 

01 Caderno grande capa dura (96 folhas) 

01 Caderno pequeno (brochura) 

02 Lápis pretos nº2 

01 Tesoura sem ponta 

01 Caderno de desenho (cartografia) 

01 Estojo 

01 Caixa de lápis de cor (12 lápis) 

 

  

MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL QUE PERMANECERÃO NA ESCOLA 

 

  

05 refis de cola quente (finos) 

01 lixa grossa nº80 

1 Pacote de palitos de sorvete 

02 colas bastão grande 

01 Caixa de cola colorida 

01 Caixa de giz de cera 

01 Conjunto de letras de E.V.A. (Alfabeto móvel) 

01 Fita dupla face 

06 Folhas de E.V.A. (3 lisa e 3 c/gliter) 

02 Lápis pretos nº2 

01 Massa de modelar Soft +- 500g 

02 Pacotes de lantejoulas e gliter 

01 Pacote de canson branco A4 (140gm²) 

01 Pacote Sulfite A4 500 folhas 

04 Rolos de papel crepon 

01 Caixa Algodão 

10 Envelopes brancos (240mm X 340mm) 

04 Metros de TNT Colorido (03 Cores) 

02 Colas Liquidas 

01 Pacotes de Canson Colorido A4(Color Set) 

10 Sacos plásticos A4 

01 Caixas de cola colorida 

01 Pincel 

01 livro infantil. 

01 Jogo pedagógico01 Caderno de desenho (cartografia) 

  



 

  

 

  

TRABALHOS MANUAIS 

Materiais diversos usados para trabalhos manuais serão solicitados através de bilhetes se 

necessário. 

MATERIAL DE HIGIENE 

Escova de dente, creme dental, pente, 1 toalha de mão com nome, deverá estar em uma 

nécessaire dentro da mochila de cada aluno. 

Colocar o nome do aluno legível em todo material, inclusive no uniforme. 

Cada irmão deverá ter seu material completo individual. 

Repor material de uso individual sempre que necessário. 

 O material de uso pessoal do aluno deverá ser frequentemente conferido, a fim de que 

esteja sempre em ordem e limpo. 

 Os itens de lista de material que ficara na escola, deverão ser trazidos em sacolas ou 

pacotes fechados e entregues á professora com identificação. 

 Os demais itens deverão estar na mochila do aluno, devidamente identificados, no 

PRIMEIRO DIA DE AULA. 

 

  

 

  

Além do material acima especificado, cada estudante deverá ter: 

01 Caderno Pequeno de Capa dura ou uma Agenda. 

01 SQUEEZE (garrafinha para colocar água), está deverá ficar na bolsa do aluno. 

01 Toalha para as mãos e rosto 

01 Escova de dente e creme dental 

01 Troca de roupa completa ( c/identificação) 

 

  

Atenção o uso do uniforme é obrigatório e poderá ser adquirido nos seguintes locais: 

Pestalozzi Social - Contato Mariusa  Tel.(11)3591-8028  ou 

Nina Agostini Confecções - Uniformes Escolares (11)3681-0920 

www.ninauniformes.com.br 

 


