
                LISTA DE MATERIAIS INDIVIDUAL- Pré I 2018 

DESCRIÇÃO DO MATERIAL QUANTIDADE 
Alfabeto móvel em caixa alta / Números 0 ao 10. 01 
Apontador com depósito de resíduos  01 
Algodão 01 
Barbante (rolo) 50 metros 
Bloco Papel Canson 01 
Bloco Criativo em 8 cores- Gr 120g/m2 (formato  325 x 235 mm)- 32 folhas 02 
Brinquedo pedagógico adequado à faixa etária 01 
Caderno de desenho grande, espiral, 48 fls- Capa dura - Arte 01 
Caderno pautado brochura 96 matéria Capa dura (Universitário) 01 
Caixa Box de plástico- pequena- para guardar roupas pessoais 14 litros 01 
Caixa de giz de cera estaca 01 
Caixa de massinha de modelar 50gr (de preferência Acrilex) 03 
Caixa de sapato encapada (para guardar pertences) com Etiqueta 01 
Camiseta  tamanho adulto para atividades com tinta 01 
Camiseta branca no tamanho que a criança usa. 01 
Cola  branca – 90 gr. 02 
Cola  bastão 02 
Cola colorida com 06 cores (de preferência Acrilex ou Faber Castell) 01 
Cola glitter com 06 cores              01 
Estojo escolar, com: lápis preto triangular ( colour grip), borracha macia, lápis de cor 
grande com 12 cores triangular (colour grip). 

01 

Folha de EVA: 01 azul, 01 amarelo, 01 verde e 01 vermelha. 04 
Folha Papel laminado 01 vermelho e 01 prata              02 
Folhas A4 75 gr 100 
Foto da criança com a família (10x15) atualizada        1 
Foto da criança sozinha (10x15) atualizada 1 
Garrafinha para tomar água- uso diário (zqueeze)  01 
Lã (qualquer cor) 1 rolo 
Lancheira (caso não contrate o lanche do colégio) 01 
Livro adequado à faixa etária p/ bibliotequinha da sala 01 
Maleta polionda: tamanho, formato 380x280x40- A4 01 
Mochila escolar (sem rodinhas). 01 
Muda de roupa para troca, contendo: meia, lingerie, camiseta, calça ou bermuda, 
agasalho, toalha de banho e sabonete líquido. 

01 

Números em EVA de 0 a 10. 01 
Pacote lenços de papel 03 
Pacote de algodão  01 
Pacote de balão (de preferência Arte látex tamanho 9) com 50 unid.  Verde. 01 
Pacote de saco plástico para freezer de 5 l 01 
Pacote lenços umedecidos 03 
Papel Crepom- 01 rosa, 01 azul, 01 vermelho e 01 amarelo. 04 
Pasta com 50 plásticos. 01 
Pincel nº 16 01 
Pratos de papelão médio  10 unid 
Sacolinha de higiene plastificada, contendo: creme dental, escova dental, copinho 
plástico, escova de cabelos. 

01 

Tesoura escolar sem ponta (Mundial, Tramontina ou Acrilex)  01 
Tinta guache 250 ml: 01 Branco e 01 Preto 02 
Sucatas de uso doméstico - durante ano letivo serão utilizadas para diversos trabalhos.  
EX:Lã, tecidos, botões, arame, copos de iogurte , caixas de papelão, vasilhames de produtos do 
lar.  

Esse material deverá ser entregue, somente quando for solicitado via agenda. 
 

Aula de Arte 
Fita de cetim vermelha 1 metro 



Tela 18x24 cm 1 
 

 

 

 

 

 

ATENÇÃO 

• INÍCIO DAS AULAS 19 de fevereiro 2018  
• Horários de entrada e saída: 
• Integral: a partir 06h45min até as 19h00min. 
• Tarde: 13h00min às 17h30min 
                 Entrega de materiais: 06/07 e08/02 das 16h às 17h45min. 
                            Reunião de pais dia: 16 de fevereiro às 15hs 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

“O Colégio Madalena Sofia tem um compromisso com a educação pautada nos valores 
humanos, notadamente a autonomia e a defesa da vida. Acreditamos em uma educação baseada no 

diálogo, na reflexão crítica e criativa, desenvolvendo uma proposta educacional centrada na 
aprendizagem e na valorização da vida para a formação de pessoas competentes e preparadas para 

influir positivamente no mundo”. 

 

 

 

LIVROS - PRÉ I  
Coleção Alecrim Educação Infantil 2 - 1ª edição 2017, Edições SM, 

ISBN 9788541818285 01 

Inglês Regular – Gumdrops Volume 1 – Livro do Aluno Rebecca 

Williams Salvador. Editora Richmond  ISBN:9788516094027 01 

Inglês Integral – Big Jungle Fun 2 – Student’s Book + Multi-Rom + 

Pop-Outs + Stickers, Jane Cadwallader, Editora Richmond. ISBN: 

9788466813181 01 


