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                                                 “E DUCAÇÃO  I NFANTIL ”  

Lista de Material para o ano de 2019 – Pré I 
 

 
“MATERIAL PARA FORMAR HÁBITOS DE HIGIENE”  

 
Todo material para hábito de higiene deverá ter 

o nome legível do aluno gravado ou bordado. 

   Com cor opcional: 

 Merendeira 

 Toalhinha com alça para pendurar  

 Toalhinha sem alça 

     Escova (nome gravado) e pasta de dente infantil 

     Nécessaire para escova de dente 

 

 

“MATERIAL ESCOLAR”  
 

 

 3 lápis HB nº 2  

 Lápis de cor 24 cores – jumbo 

 Estojo de canetas hidrocor 12 cores (ponta grossa) 

 1 Caneta hidrocor preta (ponta grossa) 

 Borracha e apontador com depósito  

 Tesoura pequena com ponta redonda (com nome 

gravado) 

 2 tubos de cola plástica (90 g) 

 Estojo de napa com fecho e duas repartições 

 Caderno de desenho grande espiral com 96 folhas 

(encapado com contact na cor azul escuro ou papel 

azul com contact transparente) – CAPA DURA 

 Pasta Catálogo tamanho ofício (na cor azul) com 30 

sacos plásticos  

 Pasta fina com elástico tamanho ofício na cor azul 

 Mochila – com nome bordado 

 1m de tecido de algodão (MOTIVO INFANTIL) 

 1 saco de enchimento de fibra siliconada. 

 2 Pacotes de papel A4 branco 

 1 pacote de folha de papel A4 ___________________ 

 1 pacote de Color Set Plus – A3 (297mm x 420mm) 

 1 folha de microondulado metalizado (Papel corrugado) 
50cm x 80cm – qualquer cor. 

 1 folha de EVA com gliter – 60 x 40 (qualquer cor) 

 

 2 Pacotes de Criative Lumi Paper (cores fluorescentes 

da Spiral) 

 1 Pacote de Color Set  

 1 Pacote de folhas – Textura Visual / Coleção Eco 

Cores (Nova Print)  

 Pacote de papel Filipaper A4 50 folhas, textura Vergê 
qualquer cor. (exceto cores escuras) 

 1 pacote de papel fotográfico com 20 folhas (Auto- 

adesivo) 

 3 envelopes KRAFT  tamanho ofício (SEM NOME) 

 Caixa de MDF 15X15 na cor crua (colocar nome) 

 Lixa d’água na cor preta (sem nome) 

 Blusa branca P adulto usada para pintura (com nome 
na etiqueta) 

 2 Pacotes de etiquetas Pimaco – numeração: _______ 
 

 Pacote de etiquetas multiuso TP19 FLUORESCENTE. 
 

 Bloco Canson – A3 – branco – sem margem 
 

  1 pote de Tinta para Artesanato 250 ml Acrilex na  

cor:_____________ 
 

 

 

 

 

Atenção 
 

Os livros da FTD estarão a venda, pelos representantes da própria editora, no pátio 
vermelho. 
 

 

 
 

 

Livro 
 

Nome: TONI ITINERÁRIOS - VOLUME 2-EDUCAÇÃO INFANTIL INTEGRADO 

AUTORAS: ANGÉLICA PRADO E CRISTINA HULLE    EDITORA: FTD  
 

 O livro da Educação Infantil inclui uma bolsinha para colocar material. 

http://www.colegiosantoantonio.g12.br/


Obs: Todo material individual deve ser marcado com nome (legível) do aluno. 

 

 Comunicações importantes: 

 

 Nosso 1o encontro será no dia 04 /02/2019 – REUNIÃO DE PAIS /ENTREGA DE MATERIAL 

 

– Turno da manhã - Horário: 7:30   –  Turno da tarde - Horário: 13:30   

                                

  Início das aulas do PRÉ I dia: 06/02/2019  –   Horário:  Manhã:  7:30 às 11:50 h  Tarde:   13:00 às 17:10h 

 

            Início das aulas do PRÉ II dia: 07/02/2019   –   Horário:  Manhã:  7:30 às 11:50 h  Tarde:   13:00 às 17:10h 

 

 

 

 
OBSERVAÇÕES:  

 
01) Os pais deverão repor os materiais à medida que houver necessidade.  

02) Todo material escolar, inclusive uniforme, deverá ser marcado com o nome da criança.  

* De preferência bordar o nome da criança no uniforme (bermuda, calça, saia e casaco) e na parte de fora para que fique 

visível. 

03) Serão solicitados ao longo do ano:  

Alimentos para realização de práticas  culinárias , ilustrações ou objetos para os projetos pedagógicos científicos, diversas 

sucatas, revistas para recorte ou para rasgadura, rótulos ou embalagens.  

 

 

Uniforme 
 

 O uniforme estará à venda nas Lojas MAKER’S e Casa Machado. Pede-se o uso do uniforme completo do 1o ao último 

dia de aula. É importante estar sempre com o uniforme limpo e de acordo com as prescrições do Colégio (casaco; camisa e 

calça conforme o modelo; tênis totalmente branco ou totalmente preto). Pedimos muita atenção quanto ao uso correto do 

uniforme durante todo o ano, até o último dia de aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


