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LISTA DE MATERIAL – ANO LETIVO 2018
– PRÉ I –
O MATERIAL SOLICITADO DEVERÁ VIR TODO DE UMA VEZ SÓ,

ENCAPADO E ETIQUETADO COM O NOME COMPLETO DO ALUNO




Material de uso Individual:
- 01 mala ou mochila (que caiba a pasta com elástico);
- 02 lápis pretos nº 2;
- 01 estojo de canetinhas c/12 cores;
- 01 caixa de Giz de Cera com 12 unidades longo e grosso;
- 01 borracha macia;
- 01 estojo grande com zíper;
- 01 cx. de lápis de cor c/ 12 unidades;
- 01 tubo de cola branca 90g;
- 01 tesoura s/ ponta (colocar nome do aluno)
- 01 apontador c/ depósito;
- 01 cx. de sapato (adulto) ou uma caixa de plástico (tamanho adulto) etiquetada – para colocar o
material do aluno; – (seguir as instruções no final da folha)
- 01 livro de história doado para a biblioteca da sala - da faixa etária do aluno;
- 01 Agenda Escolar Grande com data
Material para atividades pedagógicas / artísticas:
- 01 pasta de elástico vermelha;
- 01 caderno de cartografia grande s/ fls. de seda c/ 100 fls;
- 03 blocos criativo A4 (Romitec) de 32 fls. c/ 8 cores;
2
- 200 fls. sulfite branca A4 210x297 mm–75 g/m ;
- 01 estojo tinta plástica c/ 6 cores;
- 03 cxs. massinha de modelar soft;
- 01 pincel chato nº 12;
- 01 estojo guache escolar c/ 6 cores básicas;
- 06 fls. EVA- cores sortidas;
- 02 fls. EVA com gliter - cores sortidas;
- 01 estojo de pintura a dedo c/ 6 cores;
- 02 folha de papel camurça (qualquer cor);
- 02 lixa grande fina;
- 02 folhas de papel crepon/colorido
- 01 avental plástico para as aulas de artes
- 02 folhas de papel celofane colorido;
- 01 caderno quadriculado 1X1 cm ( brochura);
- 03 folhas de papel Craft;
- 01 bloco ---- Coleção ECO Cores textura visual 2 - ( www.novaprint.com.br )



Material de higiene de uso pessoal do aluno:
- 02 rolos de papel toalha;
- 02 cxs. de lenço de papel;
- 01 creme dental;
- 01 escova de dente;
- 01 Lancheira com nome;
- 01 caneca plástica p/ água com nome;
- 01 toalha de rosto pequena com o nome
- 01 necessaire com nome para guardar os seguintes itens: creme dental / toalha / escova de dente.



01. Ao término de cada material de uso pessoal e de higiene os responsáveis serão comunicados para sua
devida reposição.
02. A caixa de sapato grande deverá vir encapada no corpo e na tampa com papel contact, para que fique
bem resistente.
03. Todo material deverá vir encapado com plástico xadrez vermelho, etiqueta com nome completo do(a)
aluno(a);




