
        ESCOLA NOSSA SENHORA DA ALEGRIA 
“Aquele que educa seu filho para Deus, terá nele motivos de alegria” Eclo.30-2 
 

                                                  EDUCAÇÃO INFANTIL 

                                       FASE 1 - LISTA DE MATERIAL 2021 
 

CADERNOS/USO PESSOAL DO ALUNO: 

- 01 caderno pequeno de brochura, capa dura 
48 folhas (CIRANDA DA LEITURA); 
- 01 caderno brochura grande, 96 folhas; 

- 01 caderno quadriculado “Meu primeiro 

caderninho” 40 folhas” (quadrado 10 x 10 mm); 

- 01 caderno de cartografia, grande, 96 folhas 

(sem folha de seda e com margem); 

- 01 caderno quadriculado 2cm x 2cm (sugestão 

Tilibra).

 

Obs. Para 2021, extraordinariamente, não exigiremos COR específica de capa de cadernos, para que os 
alunos possam reaproveitar todo material adquirido e pouco usado em 2020. Se necessário, pediremos 
mais cadernos no decorrer do ano. 

 

ESTOJO COM ZÍPER (pode reutilizar materiais de anos anteriores): 

- 01 pincel nº 14; 

- 01 caixa de giz de cera grande (Caras & cores); 

- 01 caixa de lápis de cor gigante com apontador 

próprio; 

- 01 lápis de escrever Jumbo; 

- 01 tesoura sem ponta.

 

USO PESSOAL – RETORNO DIARIAMENTE:

- 01 garrafa para água; 

- 01 copinho sem tampa;  

- 01 pratinho inquebrável para o lanche;  

- 01 toalha para o lanche;  

- 01 lancheira pequena;  

- 01 colher. 

 

USO PEDAGÓGICO:

- Apostila FTD (encomendar através da escola); 

- 01 caixa organizadora, 15 litros transparente; 

- 01 pasta plástica 18x25 (verde); 

- 04 caixas de massa de modelar com 12 

unidades (acrilex / Leo Leo - Soft); 

- 01 camiseta velha (para pintura);  

- 02 tubos de cola branca grande (90gr tenaz); 

- 01 pacotinho de lantejoulas grandes; 

- 01 pacote de papel criativo (25 folhas) – 

(Colorido); 

- 01 pacote de bexiga (laranja); 

- 05 folhas de EVA (2 brancos, 1 azul, 1 verde e 1 

salmão); 

- 01 cartela de adesivos.

 

KIT FARMACINHA:  

- 01 caixinha de band-aid; 

- 01 repelente; 

- 01 pomada hirudoid. 

 

KIT PROTEÇÃO PESSOAL:  

Nossos clientes sabem da seriedade que a escola NSA assume a questão da segurança de seus alunos, e está 

se equipando para atender os alunos com o maior rigor sanitário possível. Entretanto, estamos num momento 



delicado com a pandemia, fazendo necessário um reforço com a aquisição de EPI (equipamento de proteção 

individual). Por isso, solicitamos que cada aluno traga diariamente para a escola: 

- 01 caixa de lenço umedecido com álcool 70% (fazer reposição); 

- 01 squeeze/garrafinha para água. 

 

 
Obs. A livraria Cristal Papelaria possui parceria com a Escola Nossa Senhora da Alegria. 
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