Lista de Material – Pré I – 4 anos
2020
Diversos
* 02 rolos de papel toalha
* 1 pacote de algodão
* 04 caixas de fósforo
* 30 colheres pequenas transparentes descartáveis
* 30 pratinhos descartáveis de sobremesa (plástico)
* 04 caixas de lenço de papel
* 03 potes de lenço umedecido (refil)
* 01 pacote de Perfex com 10 unidades cada
* 1 caixa de clips modelo 2/0 (00)
* 1 fita dupla face (3M)
* 1 lixa massa 150 (3M)
* 1 fita crepe
* 10 sacos plásticos com 4 furos (tamanho A4)
* 05 saquinhos de lantejoulas grandes (TAMANHO 10mm)
* 01 estojo de tinta plástica com 6 cores (sugestão de marca Acrilex)
* 06 potes de 150gr de massinha Soft (Acrilex) cores variadas
* 01 rolo de fita crepe 19x50 (sugestão de marca 3M)
* 06 refis de cola quente grosso ( NÃO colocar etiqueta)
* 02 tubos de cola tenaz - 225g
* 02 placas de EVA (tamanho 40x60cm com 2mm de espessura cada
uma)
* 02 pedaços de TNT (medindo 1,00x1,40m)
* 01 pacote de bexiga colorida n°9 – com 50 unidades

* 02 estojos de tecido com zíper
* 01 lancheira contendo um guardanapo de pano com o nome marcado
* 01 mochila contendo, diariamente, uma troca de roupa com o nome
marcado.
* 01 camiseta branca - tamanho G adulto (será usada para pintura, com o
nome do aluno marcado na etiqueta)

OBSERVAÇÕES
* O material pedagógico anual (livros didáticos e agenda) será adquirido
na secretaria da escola no início do ano letivo.
* Pediremos reposição de papéis ou materiais de higiene em agosto, se
necessário.
* Marcar todo o material com o nome completo do aluno
* Reunião De Apresentação Dos Professores dia 31/01/2020 (sextafeira) às 16h30
*Entrega e conferência de Material no dia e
horário da reunião– Solicitamos respeitar a data de entrega do
material.
* Início das aulas para os alunos da turma do Pré I – 03/02/2020
(segunda-feira)
* NÃO SERÃO ACEITAS MOCHILAS DE RODINHAS PARA A
TURMA DO PRÉ I.

Papéis
* 01 pacote de etiqueta A5Q3272– 32x90mm – marca PIMACO –
respeitar a especificação
* 03 livrinhos para colorir
*500 folhas de sulfite tamanho A4 – branca (sugestão de marca
Chamex)
* 02 blocos Eco Cores Moldura – 7 cores com 35 folhas – 110g/m² -

Formato 230mmx320mm

* 01 bloco de atividades (desenho liso) com 30 folhas “Canson” –
120g/m² - Formato A4
* 01 bloco Colorido Criativo – com 24 folhas – “Canson” – 80g/m² Formato A3
* 04 folhas de cartolina branca (trazer aberta)
* 1 bloco de Canson branco (tamanho A4)
* 01 caderno de desenho com 40 folhas - “Meu primeiro Canson” –
120g/m² - Formato A4
*10 folhas de papel Kraft
Lápis e materiais de estojo
* 02 lápis pretos para escrita (Bic Kids Evolution + 4 anos)
* 01 estojo de Canetinhas Hidrográficas 12 cores (Giotto Turbo Maxi
5mm)
* 01 estojo de lápis de cor com 12 cores (Bic Evolution Triangular
Gigante)
* 01 apontador JUMBO (marca Faber Castell).
* 01 pincel (Pinctore Tigre 231/2)
* 01 rolo escolar espuma - para pintura – (marca Tigre 4cm)
* 01 pasta plástica azul transparente com elástico para lição de casa.
* 01 tesoura com ponta arredondada (167 Mundial BT)

Sugestão de papelaria no Ipiranga:
* Papelaria do Mágico – tel. 3208-0207 – Rua Luís Gama, nº 883 - Cambuci
www.colegiodompedro.com.br

Funcionamento da secretaria
2ª à 6ª feira das 9h às 18h.
2274-8575 ou 2063-2463

