LISTA DE MATERIAL – 2019
PRÉ-ESCOLA II
1º SEMESTRE:
- 01 caderno (brochurão grande – sem pauta – 60 folhas) para recados – FAVOR COLOCAR NOME
- 01 pasta plástica, tipo maleta, com alça (tamanho ofício/4cm), para recados e deveres – FAVOR
COLOCAR NOME
- 02 pastas grampo-trilho transparentes (incolor) para arquivar atividades – FAVOR COLOCAR NOME
- 01 pasta plástica com aba e elástico (tamanho ofício/4cm) para guardar tarefas de sala – FAVOR
COLOCAR NOME
- 01 pasta porta documento em L transparente (incolor) para o dever do dia – FAVOR COLOCAR NOME
- 01 tesoura pequena, sem ponta (para canhotos existe a adequada) FAVOR COLOCAR NOME
- 02 pacotes de papel para recorte, colagem e montagem (8 cores, A4, 75g/m² ou 120g/m²)
- 01 folha de papel pardo
- 02 folhas de papel crepom (cores: verde, azul, preto ou branco)
- 02 caixas de lápis de cor – 12 unidades (dar preferência às marcas que contenham lápis “cor de pele” em
diferentes tons)
- 01 caixa de gizão de cera – 12 unidades
- 03 lápis pretos triangulares
- 02 borrachas brancas
- 01 conjunto de canetas hidrocor*
- 02 apontadores
- 02 tubos de cola branca*
- 04 lixas
- 01 folha de colorset (vermelho, preto, verde, amarelo ou azul)
- 01 placa de EVA estampado
- 01 placa de EVA com glitter
- 01 pacote de lantejoulas (grandes)
- 01 pacote de olhos móveis grandes
- 01 pacote de olhos móveis pequenos
- 20 botões (cores variadas)
- 02 pacotes de palito de picolé (coloridos)
- 01 kit de forminhas para massinha
- 04 potes de massa de modelar - 150g*
- 01 pote de tinta guache - 250ml*
- 02 pincéis (escolher entre os números: 10,14,16 ou 20)
- 01 pacote de lacinhos decorativos
- 02 tubos de cola glitter*
- 01 pacote de bolas de algodão colorido
* Observar a data de validade dos produtos indicados.
2º SEMESTRE:
- 01 pasta grampo-trilho transparente (incolor) para arquivar atividades – FAVOR COLOCAR NOME
- 02 caixas de lápis de cor – 12 unidades (dar preferência às marcas que contenham lápis “cor de pele” em
diferentes tons)
- 03 lápis pretos triangulares
- 01 apontador
- 01 tubo de cola branca*
- 01 cola bastão*
* Observar a data de validade dos produtos indicados.

Livros:
- Livro paradidático:
O QUE COMEÇA COM...
Autora: Ingrid Biesemeyer Bellinghausen
Editora DCL
Escolher dois livros dentre as sugestões abaixo:
- Coleção Decisões – Editora Scipione
- Coleção Quando Me Sinto – Editora Pé da Letra
- Livro “Bruxinha Cremilda gosta de brincar”. Autor: Jonas Ribeiro. Editora Franco.
- Livro “A dona da bola e a dona da história”. Autora: Heloisa Prieto. Editora Ática.
OBS: Ao longo do ano, poderá ser solicitada a aquisição de livros de literatura para trabalhos, de acordo
com o conteúdo trabalhado no período.
Material de uso pessoal: (marcar todo o material com o nome da criança):
- 01 escova de dente
- 01 tubo de creme dental (pequeno e funcional para a própria criança manusear)
- 01 guardanapo de tecido (para usar diariamente na hora do lanche)
- 01 sacolinha de tecido contendo: 1 bermuda (azul marinho), 01 blusa (branca), 01 par de meias, 01
cuequinha ou calcinha para possíveis imprevistos.
- 01 camisa de malha grande (tamanho adulto) e usada - para pintura
Material de uso coletivo:
- 02 revistas usadas para recorte (atenção para o conteúdo da revista)
- 02 gibis usados
- 01 placa de EVA com números e letras (tamanho A4, com letra palito)
ESCOLHER DOIS BRINQUEDOS DA LISTA ABAIXO:
- Brinquedos de encaixe
- Carrinho/caminhão/trator
- Boneca e bonecos
- Quebra-cabeça
- Kit de ferramentas
- Fogão
- Bichinhos de zoológico
- Jogos de letras
- Jogos de números
- O pequeno construtor
- Fantasia (pode ser usada, em bom estado)
OBSERVAÇÕES:
O USO DO UNIFORME COMPLETO É OBRIGATÓRIO PARA TODAS AS ATIVIDADES NA ESCOLA.
- Calçado: tênis ou sandália preta ou de cor neutra, preferencialmente. Meias brancas.
- A escova e o creme dental deverão vir diariamente na merendeira.
- Sugerimos encapar cadernos e livros com plástico. O nome da criança deverá ser colocado por fora.
- Respeitar as medidas indicadas para os cadernos, lápis, pastas etc., pois tais indicações têm motivação
pedagógica.
- O caderno de recados deverá vir na pasta de plástico com alça.
- É vetado o uso de carrinho, pasta ou mochila de rodinhas.
- O material escolar deverá ser entregue na segunda semana de aula (11/02 a 15/02), no horário da saída.
- Ao final do ano letivo, os materiais de uso pessoal serão devolvidos.
- O material do programa bilíngue será entregue aos estudantes no início do ano letivo.
Início das atividades para as turmas da Pré-Escola II: 06/02/2019, às 13h00.
OBS: No primeiro dia, a criança deverá trazer somente a merendeira e o caderno de recados na pasta.

