
 

 

LISTA DE MATERIAL - 2019 

PRÉ-ESCOLA I - EDUCAÇÃO INFANTIL  

Material que deverá ser entregue na secretaria até o dia 30/01/2019 

 01 resma de papel A4; 

 05 folhas de papel 40 kg branco; 

 03 folhas de papel pardo; 

 01 pacote de 100 folhas (colorida); 

 01 tubo de cola branca (500g); 

 01 rolo de fita crepe larga; 

 01 rolo de durex largo; 

 01 pilot preto; 

 01 pote de 500g de massa de modelar da marca Soft; 

 01 pote de 250 ml de tinta guache da marca Acrilex (branca); 

 01 caixa de cola colorida; 

 01 caixa de cola glitter com 6 cores. 

 01 pacote de palito (picolé) cru – 50 unidades; 

 10 bastões de cola quente (fino) 

Obs: As cores e marcas são apenas sugestões.  

  

MATERIAL PARA SER ENTREGUE NO 1º DIA DE AULA (06/02/2019) 
O material deverá estar etiquetado com o nome todo aluno (a). 

 01 caderno de desenho brochura, na cor verde, com 96 folhas e sem 

pauta; 

 02 lápis grafite triangulares nº 2 (preto); 

 01 apontador simples com depósito; 

 01 borracha branca;  

 01 tesoura com ponta arredondada com cabo preto ou toda inox;  

 02 livros de histórias de acordo com a faixa etária (sem o nome da 

criança); 

 01 avental plástico para pintura; 

 10 envelopes (pardo), tamanho ofício; 

 01 revista para recorte (Caras/ casa e jardim); 

 01 jogo/brinquedo de acordo com a faixa etária do aluno; 

 01 pasta fina, tamanho A4 verde com elástico (Projeto Leitura). 

 

 

 

 



 

 

 

LIVROS DIDÁTICOS 

 Pré I (4 anos) – Super Safari 2 
 
AMER SUPER SAFARI 2 SB W/DVD ROM – ISBN 9781107481909 
AMER SUPER SAFARI 2 WB – ISBN 9781107482029 

 

Material que o (a) aluno (a) deverá trazer diariamente dentro da mochila. 

 Uma muda de roupa completa: short ou calça, blusa, meia, cueca ou 

calcinha (deverá ser colocada em uma sacola de pano); 

 01 Nécessaire com: escova de dente com protetor, creme dental e 

toalha de mão; 

 01 copo de plástico para água (etiquetado com nome e turma). 

 

OBSRVAÇÕES IMPORTANTES 

 Agenda e pasta padronizada da Escola estão disponíveis na secretaria. 

 No dia 05 de fevereiro de 2019, 3ª feira, haverá a 1ª Reunião de pais e 

responsáveis, das 17h às 17h45min. O encontro será com a Equipe 

Pedagógica e a professora regente. Contamos com a presença de todos! 

 Início do ano letivo: dia 06 de fevereiro de 2019, quarta-feira. 

 No início do ano letivo, disponibilizaremos a lista com os livros do projeto 

leitura. 

 A lista de material encontra-se disponível, também, em nosso site: 

www.dentinhodeleite.com. 

 

Atenciosamente, 

Equipe Pedagógica. 




