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Lista de Material 2017 - Pré II 

 
 

Escrita – Desenho – Pintura 
01 caderno de desenho sem margem (grande 

50 folhas)  
01 caderno capa dura grande (100 folhas)  

01 Agenda Escolar (vendida na Escola)  

01 pasta plástica com elástico (fina) 
02 caixas de gizão de cera 

02 caixas de lápis de cor (12 cores) 
02 estojos de canetinhas (12 cores) 

01 tubo de cola (grande) 
03 colas em bastão  

01 estojo com divisórias 

02 lápis (preto nº 02)  
02 borrachas macias 

02 apontadores com depósito 
01 tesoura sem ponta 

10 plásticos (tamanho ofício grosso)  
01 caneta de retroprojetor 

Papéis 
400 folhas sulfite A4  (branca ou reciclada) 

200 folhas sulfite A4 colorida 

01 pacote com 36 folhas de papel textura 
visual (estampadas) 

01 folha de color set (cores diferentes) 
01 folha de papel laminado 

05 envelopes tamanho ofício (pardo) 
02 folhas de papel crepom 

03 folhas de  EVA (cores diferentes) 
01 filha de papel seda 

02 folhas de EVA (estampadas) 

01 folha de papel cartão 
01 folha de cartolina ( branca )  

01 folha de papel camurça 
01 folha de papel dobradura 

01 folha de papel celofane  
01 folha de papel pardo  

Artes e Sucata 

01 fita dupla face grande 
02 revistas para recorte 

03 caixas de massinha de modelar 
01 caixa de cola colorida 

02 caixas de tinta guache  
01 fita crepe 

01 gibi 
02 livros de histórias infantis 

01 caixa de cola com gliter 

01 fita transparente grossa 
 

03 durex coloridos 

01 avental de plástico para pintura ou camiseta 
02 refis de cola quente (fino) 

01 pincel chato nº 12 
01 pacote de areia colorida 

01 pacote de monta tudo  
02 perfex 

01 pacote de palito de sorvete colorido 
01 Jogo Pedagógico (jogo da memória, números 

ou  letras ) ou letras e números móveis 

Observações: 
Observações: 

 Os alunos do Pré II deverão trazer os 

materiais no dia: 31/01/2017. Para 
melhor organização da escola, a data de 

entrega deverá ser respeitada. 

 Solicitamos para identificar todos os itens 

com o nome do (a) aluno (a).  

 Os materiais que forem acabando serão 

solicitados através da agenda, assim como 

materiais para atividades extras.  

 Garrafinha ou squeeze que deverá ser 

enviada diariamente para escola. 

 
 Volta às aulas para os alunos novos: 

23/01/2017.  

 Volta às aulas para os alunos veteranos: 

26/01/2017. 

 
 

 
 

 


