LISTA DE MATERIAIS – 2021 – Pré 2 – Educação Infantil
1. Coleção Alecrim – Educação Infantil - 5 anos (Livros parte 1 e parte 2), Editora SM – 2ª edição (de
acordo com a BNCC)

2. 1 Livro de história infantil indicado para crianças de 5 anos.
3. Inglês – Seven Idiomas - O material para as aulas deverá ser adquirido na tesouraria do Colégio no
início do ano letivo.

Materiais Diversos
2

Cadernos brochura (capa dura) de 40 fol. grandes

1

Avental plástico

1

Caderno de desenho grande

1

Tela de 30x40

1

Estojo com três repartições

2

Caixas de massa de modelar 12 cores (soft)

2

Borrachas macias brancas

2

Potes de glitter (cores variadas)

2

Apontadores com reserva para lápis

1

Rolo de durex largo (grande)

3

Lápis grafite

1

Rolo de durex pequeno

1

Caixa de lápis de cor com 24 cores

1

Rolo de durex colorido

1

Caixa de eco giz de cera curto jumbo

1

Rolo de nylon

2

Conjunto de canetas hidrocor (ponta fina)

1

Rolo de elástico lastex

2

Tubos de cola branca líquida grande

1

Rolo de fitilho (qualquer cor)

3

Tubos de cola bastão grande

1

Rolo de fita de cetim (qualquer cor)

1

Tesoura sem ponta

1

Pasta catálogo A3 com 40 plásticos

1

Pote de tinta para tecido (37 ml- qualquer cor)

1

Pasta catálogo A4 com 50 plásticos

2

Caixas de tintas para pintura a dedo com
6 cores cada
Caixa de cola colorida

1

Pasta plástica fina com elástico

2

Blocos de papel canson A3 (branco)

1

Bloco colorido A4 com 20 folhas
Bloco eco cores A4 com 21 folhas
(110g/m²)
Folhas de papel sulfite

1
4

Potes de tinta acrílica 37ml (cores sortidas)

1

Pincel médio- chato- nº 12

1

1

Pincel fino –nº 6

100

3
1

Envelopes brancos (tamanho oficio-260mm x
360mm)
Caixa de palitos de fósforo riscado

1

Folha de cartolina branca

1

Folha de papel paramá
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6

Pregadores de roupa de madeira

1

Rolinho pequeno para pintura

3

Pacote de palitos de sorvete

1

Pacote de algodão

Materiais de Higiene (Uso pessoal e diário)
Consumo anual

Consumo trimestral

1

Toalha de mãos

1

escova de dentes

1

necessaire (para o kit higiene)

1

creme dental infantil

1

garrafinha plástica (para água)

1

pacote de lenços umedecidos

1

Pote de sorvete vazio

4

revistas usadas

Observações importantes






As folhas solicitadas deverão ser entregues abertas (sem dobrar).
Todo material deverá estar identificado com o nome completo da criança.
Os materiais não utilizados em 2020 poderão ser aproveitados em 2021.
Os materiais deverão ser entregues para as professoras na primeira semana de aulas em
2021.
A agenda personalizada do Colégio será entregue aos alunos no início do ano letivo.

SUGESTÃO
Adquira materiais produzidos com responsabilidade ambiental e social.
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