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Lista de Materiais - Pré I e II
USO DIÁRIO
1 Mochila grande com rodinha, contendo:
2 Máscaras higienizadas com nome da criança
1 Álcool em gel até 100 g
1 Pacote de borrachinhas para cabelo (Opcional)
1 Copo plástico sem tampa, para suco - com o nome da criança (uso diário - vir na mochila)
1 Garrafa simples para água - com o nome da criança (uso diário - vir na mochila)
1 Toalha de tecido -  com o nome da criança, para o lanche (uso diário - vir na mochila)
1 Estojo de zíper contendo: 2 lápis grafite (modelo jumbo), 1 borracha, lápis de cor, 12 cores 
(modelo jumbo - com o nome do estudante em cada lápis), 1 apontador para lápis (Modelo 
Jumbo) com depósito

MATERIAL PEDAGÓGICO INDIVIDUAL (Permanece no Colégio)
1 Caixa organizadora com aproximadamente: altura 15cm, largura 22 cm e comprimento 
30cm
1 Cola branca 110g
1 Tesoura sem ponta
1 Caixa de giz de cera com 12 cores - com o nome do estudante em cada giz
1 Caixa ou pacote de lenços de papel para higiene pessoal
1 Livro de história infantil para a faixa etária ( título a escolha)
1 Maleta com alça – polipropileno tamanho ofício (360X43X260mm)
1 Pasta simples tamanho A4 - fina
2 Potes de massinha de modelar (150g)
1 pacote de forminhas plásticas para massa de modelar
2 Cartelas de adesivo
1 Brinquedo simples para deixar no Colégio (jogo de panelinhas, blocos de montar, pacote de 
animais de plástico)
2 Revistas para recorte
1 Foto 10x15 (meio corpo) colorida
1 Pincel chato nº 16
6 Potes  de tinta guache multiuso (30ml cada - com o nome do estudante em cada pote)
1 Alfabeto móvel em E.V.A. (com selo do Inmetro)

Material anual (será entregue aos estudantes no início do ano letivo) 
Livro de Inglês 
Material semestral (será entregue aos estudantes no decorrer do ano letivo) 
Livro da Coleção Encanto 

ATENÇÃO: 
- Se necessário, será solicitada a reposição de alguns itens da lista 
- Uniforme: Camiseta ( branca, amarela ou do esporte), calça, calção, bermuda e casaco. Todas 
as peças deverão conter o nome do(a) estudante 
- Não trazer para o Colégio celular, nem vir com joias (relógio, corrente, pulseira, colar, anel e 
brinco grande) 
- Pedimos que mantenham sempre atualizados os telefones e endereços junto à secretaria 
- Anexar cópia da carterinha do plano de saúde + SUS na mochila.

É NECESSÁRIO CONSTAR O NOME DA CRIANÇA EM TODOS OS MATERIAIS 
NÃO COMPRAR MATERIAIS ESCOLARES COM FORMA DE BRINQUEDOS 


