
             LISTA DE MATERIAIS INDIVIDUAL - PRÉ I 2019 

DESCRIÇÃO DO MATERIAL QUANTIDADE 

USO COLETIVO  

Agodão 01 pacote 

Barbante (rolo) 50 metros 

Bloco Canson 02 

Bloco Criativo em 8 cores- Gr 120g/m2 (formato  325 x 235 mm)- 32 folhas 02 

Caixa de massinha de modelar 50 gr. (de preferência Acrilex) 03 

Cartolina verde e amarela  02 

Cola branca – 90 gr. ( 2 bastão e 2 liquida) 04 

Cola colorida com 06 cores ( de preferência Acrilex ou Faber Castell) 02 

Cola glitter com 06 cores (de preferência Acrilex ou Faber Castell) 01 

Fita crepe (larga) 02 

Fita de cetim amarelo 02 mt 

Fita durex 02 

Fitilho qualquer cor  01 rolo 

Folha de EVA: 2 bege – 3 vermelho 05 

Folha de Papel Crepom - verde 03 

Folhas A4 75 gr 100 

Glitter dourado 02 

Lã amarela 01 rolo 

Pacote de balão (de preferência Arte látex tamanho 9) com 50 unid. branco 01 

Pacote de palito de sorvete (100 unid) 01 

Pote de massinha de modelar 150gr (de preferência Acrilex) 03 

Prato de papelão pequeno 10 

Tinta guache 250 ml: azul e rosa 02 

USO INDIVIDUAL  

Alfabeto móvel em caixa alta e números – 0 ao 10 (em EVA) 02 

Apontador com depósito de resíduos (para duas espessura de lápis) 01 

Brinquedo pedagógico adequado à faixa etária 01 

Caderno pautado capa dura - 96 fls –  1 matéria - Universitário, brochura 01 

Caixa Box de plástico – pequena - para guardar roupas pessoais – 14 litros 01 

Caixa de giz de cera 12 cores  01 

Caixa de sapato encapada (para guardar pertences) com etiqueta 01 

Camiseta adulto para pintura 01 

Estojo escolar contendo canetas hidrocor, ponta fina, 12 cores 01 

Estojo escolar, com: lápis preto triangular (colour grip), borracha macia, lápis de cor 
grande com 12 cores triangular (colour grip). 

01 

Foto da criança com a família (10x15) atualizada        01 

Foto da criança sozinha (10x15) atualizada 01 

Garrafinha para tomar água- uso diário (squeeze)  01 

Lancheira ( caso não contrate o lanche do colégio) 01 

Livro adequado à faixa etária p/ biblioteca da sala (clássicos da literatura infantil). 01 

Maleta polionda: tamanho, formato 380x280x40- A4 – com elástico 01 

Mochila escolar sem rodinhas 01 

Muda de roupa para troca, contendo: meia, lingerie, camiseta, calça ou bermuda, 
agasalho e toalha de banho.(Para eventuais necessidades). 

01 

Pacote lenços de papel 03 

Pacote lenços umedecidos 03 

Pasta com 50 plásticos. 01 

Pincel nº 16 01 

Revistas para recorte 02 

Rolo de saco plástico (freezer) 5 litros 02 

Sacolinha de higiene plastificada, contendo: creme dental, escova dental, copinho 
plástico, escova de cabelos. 

01 

Tela 18x24 01 



Tesoura escolar sem ponta (Mundial, Tramontina ou Acrilex)  01 

INTEGRAL 

Estojo escolar, com: lápis preto triangular ( colour grip), borracha macia, lápis de cor 
grande com 12 cores triangular (colour grip). 

01 

Garrafinha para tomar água- uso diário (squeeze)  01 

Pacote de lenços de papel 02 

Pacote de lenços umedecidos  02 

Pote de massinha 150gr 02 

Roupa de cama : lençol, travesseiro e cobertor (o mesmo será devolvido de 15 em 15 
dias para higienização) 

01 

Sacolinha de higiene, contendo: creme dental, escova dental, copinho plástico 01 

 

Livros 2019 – Pré I 

Projeto Ápis 1- Linguagem Ática 

Projeto Ápis 1- Matemática Ática 

Projeto Ápis 1- Natureza/Sociedade Ática 

GUMDROPS 1 STDS BK Richmond 

    

Somente para os educandos do integral   

BIG JUNGLE FUN 2 SB  Richmond 
 

 

 

 

 

O Colégio Madalena Sofia tem um compromisso com a educação pautada nos valores 

humanos, notadamente à autonomia e à defesa da vida. 

A partir deste ano voltamos a viver de forma integrada com as Religiosas do Sagrado Coração 

de Jesus, que se encontram presentes em 40 países. A Fundadora é Santa Madalena Sofia, que a 

partir do seu testemunho nos indicou o caminho de como a Educação pode contribuir para a 

transcendência humana. Como forma de evidenciar esta integração com os Colégios existentes nos 

diversos países, a partir de 2019 começará a experiência dos primeiros intercâmbios com nossos 

educandos do Ensino Médio. 

 

 

 

 

 
 

 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

Reunião Pedagógica dia 28/01/2019 às 16h na sala de Eventos, após a 
reunião ocorrerá à entrega dos materiais. 
 


