
         MATERIAL ESCOLAR PARA 2020 
            PRÉ II – EDUCAÇÃO INFANTIL  
 

          

        01 foto 10X15 

03 lápis pretos finos 

01 apontador para lápis fino 

02 borrachas macias 

01 estojo 

01 caixa de lápis de cor gigante  

01 apontador especial para lápis gigante 

04 tubos de cola – grande 

01 pote de têmpera 250 ml (amarelo, azul, vermelho, verde, branca ou rosa). 

01 estojo de cola colorida 

01 tubo de cola glitter (qualquer cor) 

01 caixa de giz de cera fino que aponta 

01 conjunto de canetinhas ponta grossa 

02  pacote de folhas coloridas (dobracor) 

01 tesoura sem ponta 

02 folhas de papel crepom 

03 folhas de E.V.A. (01 com gliter) 

100 folhas de desenho 

04 caixas de massa de modelar 

02 caixas de camisa com nome 

01 jogo lúdico  

01 livrinho infantil  apropriado para a faixa etária ( 5 anos) 

10 balões 

02 refis de cola quente (1 fino e 1 grosso) 

01 pincel nº 14 

01 pacote de palitos de picolé colorido 

01 pote de glitter/lantejoula 

01 prato de papelão tamanho médio 

02 revistas colorida para recorte (adequada ao uso de crianças) 

01 rolo de fitilho 

01 lixa para fogão preta 

02 mts de fita cetim 

01 fita crepe larga e 01durex colorido 

01 pacote de algodão 

01 caderno grande com linha 

01 caderno de desenho 

05 saquinhos plásticos grandes 

01 tinta de rosto e 01 tinta de tecido 

03 envelopes grandes 

01 esponja 

01 pasta fina com elástico (Programa Bilíngue)  

01 fone de ouvido com haste (Informática) 

01 brinquedo para deixar no baú da sala 

01 boné, 01 almofada, 01 mochila 

01 pote com tampa para massinha de modelar 

01 lancheira com guardanapo de tecido com nome  
 

MATERIAL DE HIGIENE 
01  toalhinha de rosto com nome 

01  camiseta usada (do pai ou da mãe) para ser utilizada nas aulas de pintura 

01  garrafa plástica para água com nome 
 

OBRA LITERÁRIA / Biblioteca 

1 pasta para retirada de livros. 

Ao longo do ano será solicitada uma obra literária. 

 

Observações:  
 

 O Material Didático e a agenda Escolar serão entregues na primeira semana de aula.  

 As marcas e os tipos de materiais ficam a critério dos pais/responsáveis. 

 Todo o material e as peças do uniforme deverão estar identificados com o nome do aluno. 
 Havendo necessidade, durante o ano letivo, poderá ser solicitado algum material. 

CALENDÁRIO INÍCIO DO ANO LETIVO 2020: 

 14 de fevereiro - Reunião com os pais dos alunos da Educação Infantil, 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental I e 6º e 7º ano do Ensino 

Fundamental II. Horário: 19 horas.  

 17 de fevereiro - Entrega dos materiais, durante a tarde. 

 18 de fevereiro - Início das aulas para as turmas de Educação Infantil, às 14h. 


