
 
 

LISTA DE MATERIAIS – 2020 – PRÉ 1 – EDUCAÇÃO INFANTIL 

MATERIAL ADOTADO 

Kit da Escola da Inteligência, disponível para compra na Livraria Cultural – R. Muck, 331 Telefone: (51) 3051-5356 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Língua Inglesa – Editora Cambridge  

 

● Greenman & The Magic Forest A - Pupil's Book with Stickers and Pop-outs - Cambridge University Press - ISBN: 

9788490368251 

Venda disponível a partir de 13/01/2020 na La Salle Store (Loja de uniformes) da Escola. 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Material de Uso Individual: 

● 01 camiseta usada para pintura (tamanho adulto); 

● 02 pastas plásticas, tamanho A3 com elástico (inglês e tarefa de casa); 

● 01 pinça; 

● 01 borrifador; 

● 01 fantasia usada; 

● 01 jogo pedagógico adequado para a idade (encaixe, montagem, blocos, formas, alinhavo, quebra-cabeça); 

● 01 boneca, carrinho ou brinquedo (acessórios de cozinha, ferramenta, mecânica, itens de camarim, etc.); 

● 01 foto da criança 10x15 (em envelope identificado c/ nome); 

● 01 foto da família 10x15 (em envelope identificado c/ nome); 

● 01 rolo para pintura de 5 cm; 

● 01 tela para pintura 30x40 cm; 

● 01 pincel grosso nº 14; 

● 01 pincel nº 0; 

● 01 cola bastão – grande; 

Atenção: Todos os materiais individuais deverão estar identificados com o nome da criança.  

Material de uso coletivo 

● 25 folhas A4 – gramatura 120 g; 

● 50 folhas A3 –  colorida - gramatura 120 g; 

● 50 folhas A3 – branca – gramatura 120g; 

● 02 blocos criativos (color set, A4); 

● 02 placas grandes EVA (colorida); 

● 01 placa grande de EVA (branca); 

● 02 tubos de cola líquida (tamanho grande – 225g); 

● 01 pote grande de tinta guache (marrom, rosa, laranja ou roxa); 

● 01 pote grande de tinta guache (preta ou branca); 

● 03 caixas de massa de modelar soft com 12 unidades; 

● 01 folha de papel laminado; 

● 01 caixa de cola glitter; 

● 01 conjunto de cola colorida (6 unidades); 

● 01 caixa de bastão de giz de cera curto (15 cores); 

● 01 tubo de nanquim preto; 

● 01 tubo de nanquim colorido; 

● 01 caneta de retroprojetor; 

https://www.google.com.br/search?q=livraria+cultural+centro+telefone&ludocid=7126467878404981447&sa=X&ved=2ahUKEwjguaWMn7vmAhWkK7kGHXxsDdEQ6BMwEnoECBAQDg


 
 

● 04 folhas de transparência; 

● 01 lápis para pintura de rosto; 

● 02 vidros de anilina comestível (cores distintas) 

● 10 bandejas brancas de papelão comum, redonda, (05 grandes e 05 pequenas); 

● Revistas para recorte; 

Na mochila 

● 01 agenda; 

● 01 garrafa ou copo com tampa (trazer diariamente); 

● 01 guardanapo ou toalha pequena de tecido (para uso diário durante o lanche); 

● 01 boné (identificado, para deixar na mochila); 

● 01 estojo com: 01 borracha macia, 02 lápis preto 4B, 01 tesoura pequena sem ponta, 01 apontador, 01 caixa de lápis e cor 

jumbo de 12 cores e 01 jogo de canetas hidrocor grossa de 12 cores. 

● 01 tubo de cola (tamanho médio – 110g) 

Observações: 

●        Na reunião de pais, será solicitado um livro de literatura infantil; 

●        A nossa primeira reunião acontecerá no dia 17/02/2020 às 19h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


