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LISTA DE MATERIAL ESCOLAR - 2019 

PRÉ I 

 
 

Todo material deverá vir com nome da criança marcado, com exceção dos sacos plásticos. A 

entrega será realizada no dia da primeira reunião de pais, 17/01/2019. 

 

OBS: Para lápis, canetas e giz de cera é suficiente o nome somente na caixa. 

 

01 minipasta com elástico, transparente (YES) e com 2 cm de espessura; 

01 pasta plástica com elástico, tamanho ofício e transparente (YES) para biblioteca (Pode ser a 

mesma utilizada no Maternal II); 

01 pasta plástica com elástico, tamanho ofício vermelha (YES) para atividades que serão 

enviadas para casa; 

01 maleta com alça e tamanho A3 (YES); (Pode ser a mesma utilizada no Maternal II); 

01 bloco A3 297mm X 420mm colorido Criativo Cards – Canson 120 g/m²; 

01 estojo triplo, com zíper (medida aproximada 10 x 20 cm); 

01 caixa de lápis de cor jumbo, triangular (sugestão: Faber Castell), com 24 cores; 

01 caixa de lápis de cera EcoGiz, 6 EcoGizes = 12 cores (sugestão: Faber Castell); 

01 lápis grafite jumbo e triangular (sugestão: Faber Castell); 

01 estojo de caneta hidrocor Pilot Color 850, com 12 cores; 

01 tesoura pequena MUNDIAL (tradicional) com pontas arredondadas e com nome gravado 

(ATENÇÃO ÀS CRIANÇAS CANHOTAS); 

05 tubos de cola branca de 35g, (sugestão: TENAZ); 

01 pote de 500g de massa de modelar “UTI GUTTI” Licyn; 

01 pote de 180g de geleca “Kimeleca” ACRILEX; 

04 fotos 3x4 da criança (recente); 

01 gibi com tema infantil; 

01 livro de história infantil, próprio para a faixa etária; 

02 livrinhos simples com desenho para colorir, tamanho A4; 

01 ecobag simples de material resistente, tamanho médio (Pode ser a mesma utilizada no 

Maternal II); 

04 pacotes de toalhas umedecidas de 50 unidades; 

01 bola plástica tamanho médio; 

01 balde de areia com pá (simples e resistente); 

01 bambolê de material resistente; 
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Material para Artes: 
 

01 caixa plástica (tamanho caixa de sapato) com tampa, estampada transparente 5,5L 

(Referência 7896539205893) com nome, contendo: 
 

01 camiseta de algodão, usada, com nome marcado, nº16 para as aulas de Arte; 

01 estojo de aquarela com pincel (sugestão: Faber Castell);  

01 estojo de cola colorida Faber Castell com 6 cores; 

01 pincel nº12, chato;  

 

Programa Bilíngue 

 

O material deverá ser adquirido através do site: www.educate.global/platforms 

 

 

  ATENÇÃO:  

 

Enviaremos, posteriormente, o valor referente ao material rateado. 

Livros paradidáticos serão solicitados durante o ano letivo. 

 

 


