
 

 

PRÉ II 
Lista de material de uso individual 

 

Sugerimos escolher produtos de boa qualidade para melhor atender às necessidades de seu(ua) filho(a). 
 

INÍCIO DAS AULAS: 10/02/2020 às 13h15min 
 

 100 folhas de papel A4 colorido 

 200 folhas de papel A4 branco 

 03 tubos de cola branca - 40 g  

 01 vidro de cola de 500 g 

 01 caixa de cola colorida com 6 unidades 

 01 estojo contendo: 01 caixa de lápis de cor - grande (12 cores, com identificação individual) 

 01 estojo contendo: 02 apontadores/ 04 lápis preto nº 2/ 02 borrachas 

 10 lixas - nº 120 

 02 caixa de giz de cera 

 02 caixas de massa de modelar - base de amido de milho 

 01 tesoura sem ponta (com o nome gravado) - para canhotos existe a adequada 

 02 jogos de canetinha hidrocor fina (12 cores) - com identificação individual 

 02 pacotes de papéis especiais para recorte 

 01 pasta polionda grossa com alça (azul) 

 01 agenda (01 dia por página, 2020) com identificação na capa 

 Revistas e jornais usados 

 01 vidro de anilina líquida 

 02 pacotes de paetês (cor opcional) 

 04 vidros de brocal (cor opcional) 

 02 folhas de EVA (comum) 

 01 folha de EVA (decorada) 

 01 durex colorido (pequeno) 

 50 palitos de picolé natural 

 50 palitos de picolé colorido 

 01 pacote de forminha (cor viva) 

 20 botões grandes 

 01 vidro de guache (250ml), escolher entre as cores: azul, branco, rosa, verde e preta. 

 30 cm de feltro (cor viva) 

 30 cm de TNT (cor viva) 

 01 pacote de papel de bala (cor viva) 

 01 avental 

 Material para sucatas: caixas, rendas, fitas, lã 

 01 pincel nº 10 

 01 trincha (500 - 3/4) 
 

Dia: 07/02/2020, reunião de pais em sala de aula, às 13 horas. 
Favor trazer, neste dia, o material completo. 
Dia: 10/02/2020 início das aulas da Educação Infantil. 
1º dia de aula - Alunos uniformizados. 

 

OBS: Todo o material deverá ser identificado, inclusive, o uniforme diário e de atividade complementar, 
(toalha, maiô, ou sunga, casaco, chinelo etc.). 

É com bastante observação e critério que organizamos a enturmação de cada turma. Pedimos aos pais 
apoio, confiança e acolhida. 

 

LIVROS DIDÁTICOS 

 Livros do Sistema de Ensino Positivo - Serão vendidos no início do ano letivo, no Colégio (Tesouraria). 

 


