
 
 

                                                                                                    
 
 

LISTA DE MATERIAL PARA O ANO DE 2017 
PRÉ-ESCOLA I   

 
 
10 sacos plásticos (transparentes) sem furos 
1 pacote de etiquetas, folha tamanho carta – código: 6085 – brancas 
3 lápis pretos nº 02                               
2 tubos de cola branca - 90g              sugestão: Polar 
2 colas em bastão grandes - 40g       sugestão: Pritt 
2 conjuntos de canetas hidrocor grossas – 12 cores 
1 conjunto de canetas hidrográficas finas – 12 cores 
1 conjunto de canetas de retroprojetor – 6 cores 
2 canetas hidrocor preta – tipo Futura                       
1 caixa de giz pastel nacional 
1 caixa de lápis cera estaca – 12 cores 
1 caixa de lápis de cor- tamanho  jumbo – 12 cores  
1 caixa de lápis de cor- tamanho  normal – 12 cores  
2 cartelas grandes de adesivos  (animais, frutas, flores, objetos, transportes)   
2 cartelas de etiqueta de bolinha - qualquer cor 
1 blocão colorido criativo – tamanho A3 
1 blocão branco criativo – tamanho A3 
2 pacotes de papel Color Card 
1 pacote de papel Lumi Card  
1 saco de lantejoula grande - qualquer cor  
2 potes de massa soft  - qualquer cor – 500g 
1 tesoura plástica para massinha 
1 kit de brinquedo para massinha 
2 tubos de tinta metálica relevo – 20g - qualquer cor 
1 estojo de cola Glitter- 23g- 6 cores  
1 jogo pedagógico em madeira adequado a faixa etária ( quebra-cabeça, jogo da memória,  trilha...) 
 
 
TODO MATERIAL ABAIXO DEVERÁ SER MARCADO COM O NOME DA CRIANÇA 
1 pasta  fina,  transparente, com elástico - tamanho A4  
1 pasta clearbook com 20 sacos plásticos 
3 pastas clearbook com 10 sacos plásticos 
1 tesoura com ponta arredondada ( com o nome da criança gravado) 
1 tela para pintura (aproximadamente 30cm x 25cm) 
1 DVD – R virgem com envelope 
1 pote de lenços umedecidos 
1 caixa de lenço de papel 
 
 
MATERIAL QUE DEVE VIR NA MOCHILA TODOS OS DIAS  
1 short e 1 camiseta do uniforme  ou 1 short azul  e 1 camiseta branca 
1 calcinha ou cueca 
Agenda escolar ND 
1 garrafinha de água para uso individual 
1 toalha para o lanche 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
PROJETO LENDO SEM PARAR - No início do ano, enviaremos a listagem para a aquisição dos livros paradidáticos.  
 
PROJETO DE LEITURA COM OS PAIS – Será explicado, detalhadamente, na Reunião de Pais (02/02/2017). Sugerimos que o 
responsável compre os livros: 
 
1º semestre: LEVY, Diane. É claro que eu amo você... Agora vá para o seu quarto! Fundamento, 2009. ISBN: 
9788576761778. 

 
2º semestre:  NOLTE, Dorothy Law. As crianças aprendem o que vivenciam. Rio de Janeiro: Sextante, 2009.  
ISBN: 9788575424957 

 

 
 
 
     
Os itens da lista de material escolar podem ser adquiridos em diversas papelarias e livrarias, como: 
 
1) Livrarias Saraiva, nas filias ou no website www.saraiva.com.br.  Televendas 4003-3390 
 
2) Livrarias da Travessa, nas filias ou no website www.travessa.com.br . Televendas 2537-8409 
 
3) nas diversas livrarias da cidade. 

 
 

AGENDE-SE 
 

  02/02/2017 – REUNIÃO DE PAIS     1º MOMENTO – AUDITÓRIO 
                                                   2º MOMENTO – ENCONTRO COM A PROFESSORA NA SALA DE AULA 

 
HORÁRIOS: 8h às 10h (responsáveis do turno da manhã)      13h às 15h (responsáveis do turno da tarde)  

 
06/02/2017 (segunda-feira) – INÍCIO DAS AULAS PARA OS ESTUDANTES DA PRÉ-ESCOLA I  

 
Os horários de adaptação serão entregues na reunião de pais. 

 
 

 

IMPORTANTE 
 

O MATERIAL DO ESTUDANTE DEVERÁ SER ENTREGUE À PROFESSORA DE TURMA NO DIA DA REUNIÃO DE 
PAIS PARA QUE A MESMA POSSA ORGANIZÁ-LO ANTES DO INÍCIO DAS AULAS.   

 
 
 

http://www.saraiva.com.bre/
http://www.travessa.com.br/

