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  Pré B - Educação Infantil  
 Lista de Materiais Escolares  –  2023 

 

 

MATERIAL INDIVIDUAL (IDENTIFICADO) QUE DEVERÁ ESTAR NA MOCHILA 

DIARIAMENTE 

 

1 tubo de cola bastão (Sugestão: Pritt 21g) 
1 lápis de escrever, 1 borracha    
1 apontador 
1 tesoura escolar  
1 caixa de lápis de cor (12 cores) 
1 caixa de giz de cera 
1 estojo de caneta hidrocor (12 cores) 
1 guardanapo (tecido) para lanche 

1 lenço umedecido 
2 caixas de lenço de papel 
 

Kit de higiene com: 
  1 escova de dente (com protetor de cerdas)       
  1 toalha de mão 
  1 creme dental 

 
 

 
 

 
 

MATERIAL QUE DEVERÁ SER ENTREGUE À PROFESSORA : 
 
1 caderno grande (80 folhas)                                      1 fita crepe parda 
1 pacote de palito de churrasco                                  2 metros de TNT 
100 folhas  A4 (grossa)                                              1 jogo pedagógico  
20 folhas A3 (dura)                                                    1 livro infantil                                       
1 jogo de tinta guache (12 cores) 
2 caixas de massa de modelar com 12 cores   
   (Sugestão: Soft) 
1 pasta plástica com abas, grossa 
1 pasta plástica com abas, fina 
1 revista para recorte 
1 tubo de cola glitter                                               
1 pincel chato no 10 
1 pacote de folhas Lumi Paper   

1 pacote de bichinhos de  E.V.A (sortidos)           
1 pacote de letras pequenas de E.V.A 
1 pacote de lantejoula 
1 pacote de folhas de ofício A4 
1 tubo grande de tenaz 
1 folha EVA glitter 
2 folhas EVA 
1 pacote de palitos de picolé 
1 avental ou camiseta usada para pintura 
1tela para pintura 20cm/30cm 

 

ATENÇÃO: 
 
 

- O uso do uniforme é diário e obrigatório.                                                                    
- Em todo o material escolar, inclusive no uniforme, deverá constar a identificação do  
  aluno. 
- Ressaltamos a importância do calçado adequado como forma de contribuir na saúde da   

  criança, por essa razão, recomendamos o uso de tênis. 
 

 
 

 

 
 

REUNIÃO DE PAIS E ENTREGA DOS MATERIAIS:  

09/02/2023, às 18h 30min, na Capela. 

 

INÍCIO DAS AULAS:  13/02/2023 

      

Manhã: 7h50min às 11h50min           Tarde: 13h30min às 17h30min  
 

 
 

 › UNIFORME -  Malharia Aline, Rua Benjamin Constant, nº 1311.     Fones: (55) 3026 -1154 -  (55) 99637-7711. 
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