
 

 

               

LISTA DE MATERIAL PRÉ I - 2022 
 
1 tubo pequeno de cola líquida 

1 tubo grande de cola bastão 

100 folhas de papel sulfite brancas  

50 folhas de papel sulfite coloridas 

1 pacote de palito de picolé  

1 estojo  

1 apontador com lixeirinha 

1 caixa de lápis de cor grande (12 cores)  

1 caixa de giz de cera (12 cores) 

  1 pote plástico com tampa para guardar giz de cera  

4 caixas de massinha de modelar (SOFT) – 12 cores 

1 camiseta usada tamanho P (adulto) para as aulas de Arte (com nome na etiqueta) 

1 carrinho ou boneca (pode ser usado)  

1 tinta guache grande (branca, preta, amarela, laranja ou verde) 

  1 garrafa para água (estilo Squeeze) 

 
Observações: 

 
- Todo material deve ter o nome da criança, inclusive em cada lápis de cor e giz 

de cera. 

- No uniforme escolar, sugere-se colocar o nome na etiqueta. 

 
- Trazer o material completo para facilitar a conferência. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
  
    LISTA DE MATERIAL PRÉ- ESCOLAR II - 2022 
 
1 tubo de cola grande (110g) de boa qualidade  

2 tubos grandes (40g) de cola bastão 

100 folhas de papel sulfite brancas  

25 folhas de papel sulfite coloridas 

1 pacote de papel dobradura colorido (marcas sugeridas: Real Set, Canson e Lummi) 

1 lápis de escrita  

1 borracha branca 

1 estojo grande com duas divisórias  

1 apontador com lixeirinha 

1 caixa de lápis de cor grande (12 cores) de boa qualidade  

1 caixa de giz de cera (12 cores) 

1 caixa de caneta hidrocor (12 cores) 

1 pote plástico com tampa ou estojo para guardar giz de cera  

1 tesoura sem ponta (de boa qualidade) 

3 caixas de massinha de modelar (SOFT) – 12 cores 

1 camiseta usada tamanho P (adulto) para as aulas de Arte (com nome na etiqueta) 

1 carrinho ou boneca (pode ser usado)  

1 tinta guache grande (branca, azul claro, preta, amarela ou laranja) 

1 fita durex colorida 

1 garrafa para água (estilo Squeeze) 

 

 

 
Observações: 
 
- Todo material deve ter o nome da criança, inclusive em cada lápis de cor e caneta 
hidrocor. 
 
- No uniforme escolar, sugere-se colocar o nome na etiqueta. 
 
- Trazer o material completo para facilitar a conferência 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

LISTA DE MATERIAL PRÉ- ESCOLAR III – 2022 
 
 

100 folhas de papel sulfite branca 

1 pacote de papel colorido contendo 50 folhas (marcas sugeridas; real set, Canson e Lummi) 

1 estojo grande com três divisórias 

3 tubos grandes (36g) de cola bastão 

1 tesoura sem ponta 

2 lápis de escrita 

1 borracha branca 

1 apontador com lixeira 

1 caixa de lápis de cor grande com 12 cores (colocar o nome em cada lápis) 

1 caixa de caneta hidrocor (12 cores) 

3 caixas de massa de modelar (SOFT) 

1 camiseta usada tamanho P adulto para as aulas de Artes 

1 placa de EVA, que poderá ser na cor: branca, azul ou vermelha 

1 pote para guardar o giz 

1 garrafa de água (estilo Squeeze) 

1 tubo de cola líquida 

1 tubo de cola glitter, que poderá ser na cor: furta-cor, dourada, prata ou vermelha 

1 pacote palito de picolé 

1 brinquedo em bom estado 

 
 
 
 
 
 
Observações: 
 
- Todo material deve ter o nome da criança, inclusive em cada lápis de cor e caneta 
hidrocor. 
 
- No uniforme escolar, sugere-se colocar o nome na etiqueta. 
 
- Trazer o material completo para facilitar a conferência. 


