Lista de Material 2020
Pré-Escola II
Uso Individual











Língua Inglesa – Programa Bilíngue
Os livros serão entregues aos alunos, no início
do ano letivo
1 caderno pequeno (capa dura 96 folhas)

1 necessaire ou estojo com 1 escova de dentes
com protetor e 1 tubo de creme dental
1 toalhinha de mão, identificada com o nome da
criança (manter na lancheira)
1 pasta de elástico (fina)
1 estojo completo (lápis grafite, lápis de cor,
borracha e apontador)
1 headpfhone infantil simples (para aula de
informática)
1 lousa branca (medida 50x30)
1 pilot para lousa de cada cor: azul ,vermelho,
verde, amarelo
Uso Coletivo






























2 pacotes de folhas A4 (colorido)
1 pacote com 500 folhas de papel A4 (75 g/m2)
1 pacote de papel cartolina dupla face (sugestão:
Filipinho)
3 folhas de EVA com glitter
2 folhas de EVA
2 caixas de lápis de cor 24 cores (Sugestão:
NORMA)
1 caixa de pilot (JUMBO TRIANGULAR KIT 12
CORES)
1 vidro de tinta para artesanato (100 ml)
2 tubos grandes de cola líquida (Sugestão:
CASCOREZ)
2 potes de 500g de massinha (Sugestão: UTI GUTI)
1 pincel grosso
6 lápis grafite (de escrever)
2 borrachas
2 apontadores
1 tesoura, sem ponta (sugestão: Mundial ou
Tramontina)
1 caixa de giz de cera
2 tubos de cola de silicone
1 metro de velcro

2 rolos de fita crepe
3 unidades de refil de cola quente (grosso)
1 metro de tecido estampado
2 lixas finas
1 pacote papel canson para desenho
1 metro de tecido cru
1 rolinho para pintura
1 pacote de folha A4
1novelo lã ( cor preta, marrom, amarela e
vermelha)







1 rolo de durex (largo)
1 rolo de fita de cetim
1 esponja de banho
5 folhas de papel fotográfico (adesivo)
1 pacote de olhinhos móveis











1 pacote de palitos de picolé
10 botões (tamanhos e cores variados)
10 botões decorativos (flor, carrinho, bola...)
1 metro de feltro
2 pacotes de lantejoula grande
4 folhas de papel cartão estampado
1 metro de contact transparente
1 jogo pedagógico (Quebra-cabeça ou encaixe)
4 sacolas plásticas transparentes (SEM ALÇA)
TAM: 30X22
1 tela para pintura (30X25)
1 pilot de tecido
1 livro de história (sugestão: Editora Ciranda
Cultural





Atenção!
As aulas terão início, no dia 05 de fevereiro de 2020
As professoras estarão, no dia 04 de fevereiro, das 15h
às 17h, preparando as salas e recebendo o material.
HORÁRIO DAS AULAS:
Entrada: 12h50min
Saída: 17h20min
Para os alunos novos, o horário de saída dependerá da
adaptação de cada criança.
Favor entregar todo o material no dia marcado para
melhor organização.
Obs: Todo o material de uso individual deverá ser
etiquetado com o nome do(a)aluno(a).

Sejam bem - vindos!

