
“Aquele que educa seu filho para Deus, terá nele motivos de Alegria”. Eclo. 30,2 

LISTA DE MATERIAL PARA 2020– FASE II  

 

PARA USO PESSOAL DO ALUNO 

01 pincel nº 14  

01 tesoura pequena sem ponta  

01 pasta polionda 2 cm vermelho 

02 caixas de lápis de cor de boa qualidade (sugestão Caras & cores) 

04 lápis preto sem borracha na ponta 

02 borrachas branca nº 40 

01 estojo de canetinhas 12 cores de boa qualidade 

02 cadernos grande brochura capa dura vermelho 96 folhas 

01 caderno quadriculado 2cm x 2cm (sugestão Tilibra) 
01 Caderno de Linguagem Brochura (96 folhas) Pequeno – Capa Dura Preto 

01 caderno pequeno brochura  

02 cadernos de aritmética – “meu primeiro caderno” quadrado 10 x 10 mm- 40 folhas 

01 caderno de cartografia milimetrado s/ folhas de seda – 96 folhas 

01 caixa de giz de cera (sugestão Caras & cores) 

01 caneta retroprojetor 

01 rolo de fita crepe 18 mm x50cm 

03 colas branca grande (90gr tenaz) 

01 estojo com zíper 

01 apontador com depósito 

01 camiseta velha (adulto) para ser usada na hora da pintura 

USO PESSOAL – QUE RETORNA DIARIAMENTE 

MATERIAL PARA O LANCHE 
01 garrafa de água 

01 copinho sem tampa 

01 potinho inquebrável para o lanche 

01 toalha para o lanche 

01 lancheira pequena 

MATERIAL DE HIGIENE 
01 escova dental e 01 escova de cabelo 

01 creme dental 

01 toalha higiênica 

01 nécessaire 

 

USO PEDAGÓGICO– O material deverá ser entregue do dia 20 e 24/01   

500 folhas de sulfite (A4) 

04 folhas EVA (1 azul, 1 estampada,1 branca, 1 verde) 

02 caixas massa de modelar com 12 ( acrilex/ leo leo - soft) 

03 cartelas de adesivos 

01 brinquedo pedagógico ( ex: Jogo das letras/números) Específico de 3 a 4 anos 

02 pacotes de lantejoulas nº 10 

04 refis de cola quente (3 grossos e 1 fino) 

04 pacotes de papel criativo (25 folhas) – colorido 

01 bloco escolar criativo offset 320mm x 235mm, 8 cores, 32 folhas – 120 g/m² (sugestão Tilibra) 

02 dúzias de prendedor de roupa de plástico  

01 caixa organizadora 15 Litros transparente 

01 revista para recorte 

01 rolo de fita crepe (50mm X 50m) 

01 rolo de fita adesiva transparente (48mm X 50m) 

01 rolo de fita crepe (18mm X 50m) 

01 pacote de bexigas (brancas) 

04 folhas de papel off set (amarelo, verde, azul e vermelho) 

04 cartolinas  

FARMACINHA 

 01 Pomada Hirudoid 

OBSERVAÇÕES  

 * Favor enviar todos os cadernos encapados com plástico vermelho ou capa dura e com margem.  

 *Identificar todos os materiais de uso individual com o nome da criança.  

 *A agenda escolar é cedida pela escola. 

 


