
 

 LISTA DE MATERIAIS 2022 - PRÉ I 

MATERIAIS DE USO COLETIVO-  

DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS COM O NOME DA CRIANÇA; 

● 1 escova dental com capa protetora; 
● 1 tesoura sem ponta, que corte papel, EVA e tecido; 
● 1 camiseta grande usada, para atividade com tinta; 
● 1 estojo de canetões ponta redonda com 12 cores; 
● 1 caixas de giz de cera, compridos e grossos, com 12 cores; 
● 2 tubos de cola branca; 
● 2 potes de massinha de modelar Soft de 150g; 
● 2 pratos de papelão de cor natural; 
● 1 caixa de camisa encapada e resistente; 
● 1 toalhinha para o lanche (que deverá estar diariamente na mochila); 
● 1 creme dental infantil; 
● material de sucata: rendas, fitas, tampinhas, caixinhas, botões; 
● 1 jogo de quebra-cabeça para 4 anos; 
● 1 estojo com três divisórias para uso individual; 
● 1 livro de história infantil; 
● 10 folhas de papel sulfite A4 colorido (180gr); 
● 1 folha de papel color set (qualquer cor); 
● 2 cores de papel crepom (cores variadas); 
● toalha ou fraldinha para trabalhos com tinta; 
● lenço umedecido (1 pacote); 
● 1 canetão preto para contorno de desenho; 
● 1 caixa de giz de cera em tom de pele; 
● 1 caixa de prendedores de roupa de madeira; 
● lã colorida; 
● 1 bambolê; 
● 1 folha de papel celofane; 
● jornal; 
● 1 pote de tinta guache na cor preta; 
● 1 pote de tinta guache na cor ‘amarelo pele’; 
● 1 metro de tecido cru; 
● 1 ou mais materiais de largo alcance: pecinhas ou pedaços de madeira, tubos e papel toalha, 

caixas de papelão, tubos de PVC, sementes, pedras, folhas secas; 
● 1 ou mais materiais reaproveitáveis: garrafas PET, latas, panelas antigas, embalagens diversas 

(potes de iogurte, caixinhas de remédios…). 

 

OBS: Este material deverá ser entregue à professora, no dia da reunião escolar, sendo devidamente 
identificado; 

- Reunião presencial de pais e/ou responsáveis da Pré-Escola, às 19h do dia 03 de fevereiro de 2022. 

- Início das atividades escolares de 2022, dia 07 de fevereiro; 

- Uso obrigatório do uniforme, nas cores branca e azul marinho. Parte de cima: casaco, camiseta ou 
moletom; 

- Uso obrigatório da agenda escolar, adquirida com a Coordenação. 


