LISTA DE MATERIAL 2020 (SUGESTÃO)
PRÉ I
Agenda (pode ser um caderno pequeno)
500 folhas sulfite A4
01 tubo de cola branca grande
01 tubo de cola bastão
02 lápis para escrita
01 borracha branca macia
01 tesoura sem ponta
01 pacote de letras em EVA
01 pacote de números em EVA
01 apontador com lixeirinha
01 bloco (do tipo criativo) A4 32 folhas (235mm x 325mm)
01 rolo de papel crepom na cor preferida
01 pincel nº 14 ou 18
01 metro de contact transparente
01 tela para pintura tamanho 20 x 30
01 pote de tinta de tecido
01 pote de tinta guache 250 ml
01 pote de massa de modelar (sugestão Faber Castel)
01 caixa de lápis de cor grande 12 cores
01 caixa de giz de cera 12 cores
01 estojo de canetinhas hidrográficas 12 cores
01 caderno de desenho sem seda em espiral
01 caderno (linguagem) pequeno (brochura 48 folhas)
01 caderno quadriculado – Matemática (01 cm x 01 cm 48 folhas)
01 folha de cartolina branca
01 pasta plástica fina com elástico
01 folha de EVA
01 folha de EVA com glitter
01 metro de TNT
01 jogo pedagógico de acordo com a faixa etária
01 brinquedo de plástico ou borracha
01 livro de história infantil escrita caixa alta
01 caixa de sapato encapada
01 estojo
01 rolo de fita crepe
01 rolo de durex transparente
01 tubo de cola colorida lavável
01 tubo de cola glitter
01 camiseta para proteção na aula de Arte (adulto)
01 pacote de balão nº 9 (cor: amarela ou azul)
01 pacote de balão nº 9 colorido
01 rolo de fitilho
04 envelopes brancos 24cm X 35 cm (pasta catálogo)
01 pote de glitter
01 revista para recorte
01 bola de plástico
01 kit praia (baldinho e pazinha)
01 escova dental com porta escova
01 tubo de creme dental
01 caixa de lenço umedecido
01 rolo de plástico bobina picotado (para roupa suja)
01 caixa de lenço de papel
Travesseiro pequeno, lençol e coberta (caso realize hora do
soninho)

Alguns materiais serão solicitados novamente para
reposição.
TODO MATERIAL DEVERÁ SER ETIQUETADO COM
NOME E ANO ESCOLAR DO ALUNO--

SEJA BEM - VINDO
LISTA DE MATERIAIS PARA O
PRÉ I
ESSA LISTA FOI PENSADA NO
APRENDIZADO DO SEU FILHO (A).
SAUDAÇÕES, EQUIPE TOP GUN.
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