
 

 

 

Lista de Material Pré-Escola - 2022 

ENTREGAR A LISTA JUNTO COM O MATERIAL 

NOME DO ALUNO:_________________________________ 
 

01- Caderno de capa dura Pequeno 
Verde(50 folhas)  

 

01- Caderno de desenho grande com 
margem (50 folhas, sem folhas de 
seda, capa dura)  

 

04- Pastas grampo grande verde de 
plástico fosco 

 

01- Pasta fina de plástico fosco com 
elástico verde 

 

500- Folhas de sulfite A-4  ( 297 mm  , 
210mm ) (Copimax ou Acrilex)  

 

01- Lastex  

07- Lápis preto nº 2   

03- Borrachas macias   

02- Caixas de lápis de cor  (12 
unidades)  

 

01- Colas Grandes tenaz    

01- Caixa de cola colorida   

01- Tesoura com ponta arredondada   

02- Apontadores com lixeira    

01- Caixa de guache (Acrilex)   

04- Caixas de massa para modelar  
modeloDough 

 

01- Pincel tigre nº 8    

01- Rolinho de imã de geladeira  

01 – durex Grande e largo  

  

 

 

02- Folhas de crepom verde   

01- Flanela   

01- Estojo grande com zíper        

01- Potinho de estrelinhas   

04- Sacos plástico para fichário 
transparente  

 

01- Folha de papel cartão verde  

01- Caneta retroprojetor preta ponta 
média  

 

02- Folhas de cartolina (Branca)   

01 – Pacote de folha lumipaper  

03- Folhas de EVA GRANDE verde   

01- Folha de EVA com gliter verde  

01- Folha de EVA texturizada verde   

01- Bloco de papel canson branco   

01- Bastão de silicone grosso  

01- Potinho de gliter  

  

01 – Pacote de olhinho móvel   

01- Caixa Organizadora Média Verde 
Material Plástico (Poliondas) 

 

02- Folhas color set verde  

02- Folhas papel pardo (craft)  

01 Caixa de cotonetes pequena  

04 – Colas Bastão Grande Pritt  

01 – Potinho Lantejoula pequena  

01 – Potinho lantejoula grande  

01 – Rolo de barbante  

  

 
MATERIAL DE HIGIENE E DE USO PESSOAL 

01- Escova de dente  

01- Creme dental  

01 - Toalha pequena c/ nome da criança  

01- Necessarie para colocar escova de dente,   

01- Copo plástico c/ nome da criança  

01- Mochila / lancheira  

01- Caixa de lenço de papel  

01- álcool gel antisséptico para as mãos. 

 

TROCA DE ROUPA  

Os itens a seguir deverão conter o nome marcado em cada peça e permanecer na mochila do aluno para 

qualquer emergência: shorts; calça comprida; camiseta; calcinha ou cueca; meias; capa de chuva. 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:  

1. Todas as peças do uniforme do aluno (camiseta, calça, agasalho, etc.) deverão ter o nome bordado ou 

escrito com caneta para tecido.  


