
 
 

 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2018 
PRÉ-ESCOLA 2  

MATERIAL INDIVIDUAL:  
• 1 camiseta para pintura (tamanho G); 

• 1 lancheira; 

• 1 mochila de tamanho médio ou grande; 

• 1 toalha ou guardanapo para o lanche, com nome pintado ou bordado; 

• 1 garrafa para água 500 ml com bico e tampa; 

• 1 pincel nº14; 

• 2 lápis pretos tipo jumbo(grosso); 

• 1 borracha macia; 

• 1 estojo para lápis de tecido ou similar (Evitar estojo metálico); 
• 1 apontador com depósito para lápis jumbo; 

• 2 tubos de cola 90g; 

• 2 colas bastão de tamanho grande; 

• 1 caixa plástica retangular transparente tipo organizador, nas medidas aproximadas de 15 cm 

de altura, 25 cm de largura  e 35 cm de profundidade; 

• 3 revistas para recorte; 

• 1 pasta polionda com alças (tamanho A3); 

• 1 tesoura sem ponta de aço e de boa qualidade; 

• 1 caixa de lápis de cor ponta grossa (12 cores) tipo Jumbo; 

• 2 caixas de hidrocor ponta grossa; 

• 3 caixas de massa de modelar (textura Soft); 

• 2 caixas de giz de cera grosso curto (12 cores); 

• 1 caneta de retroprojetor preta ponta grossa; 

• 1 tela de pintura 30X40; 

• 2 DVDS; 

• 2 meadas de lã de tapeçaria. 
 

LIVROS: 
• Um livro de literatura infantil. Aguardar orientações da professora no início do ano letivo. 

• Livro de Inglês*: BIG JUNGLE FUN 3. Ed Richmond. ISBN: 9788466813235 

 
*OBSERVAÇÃO: Em função de parceria firmada com a Rede La Salle, a Editora Richmond 

contará com espaço para venda dos seus livros dentro da escola, em três períodos: 

 Dezembro de 2017: dias 13 e 14, das 8h30min às 18h30min. 

 Fevereiro de 2018: dias 5, 6, 7, 19 e 20, das 8h30min às 18h30min. 

 Dessa forma, irá oferecer preços e condições de parcelamento diferenciadas para os 

alunos do Colégio. 

 
• A entrega do material deverá respeitar cronograma que será entregue na primeira 

reunião de pais ou responsáveis. 
• Cada estudante deve portar diariamente sua agenda escolar, bem como sua carteira 

de identificação estudantil.  
• Todo o material deverá ter o nome do aluno. 
• A pasta de avaliações será a mesma utilizada em 2017. Alunos novos poderão 

adquirir na escola. O caderno de atividades em família será adquirido na escola, no 
2º trimestre. Aguardar informações da professora. 


