
Comunicações importantes: 

 Nosso 1o encontro será no dia 02 /02/2021 – REUNIÃO DE PAIS /ENTREGA DE MATERIAL 

Turno da tarde - Horário: 13:30                    

    Início das aulas do PRÉ I e PRÉ II dia: 04/02/2021  –   Horário:  Tarde:  13h às 17:10h   

 

 

COLÉGIO SANTO ANTÔNIO – Duque de Caxias 

Rua Tenente José Dias, 349 - Centro —  2671-1438 

http://www.colegiosantoantoniorj.com.br 

 

                                   “EDUCAÇÃO I NFANTIL ”  
                         Lista de Material para o ano de 2021 – Pré II 

 
 

 

 

                

“Material  Escolar”  
 

 

 3 lápis jumbo HB nº 2. 

  2 borrachas e 1 apontador com depósito                   

 Lápis de cor 12 cores (com nome) 

 4 Canetas hidrocor preta – Compactor Color.(ponta 

grossa) 

 Tesoura pequena com ponta redonda (Tramontina – 

com nome gravado). 

 2 tubos de cola - 90 g, plástica Polar (com tampa de 

enroscar) 

 Estojo de napa ou pano com fecho. 

 Caderno de desenho grande espiral com 96 folhas 

(ENCAPADO) – CAPA DURA. 

 Pasta Catálogo tamanho ofício com 30 sacos plásticos. 

 Pasta fina com elástico tamanho ofício. 

 Mochila – com nome bordado. 

 Blusa P adulto usada, para proteger o uniforme no 

trabalho com pintura (com nome na etiqueta) 

 2 pacotes de papel A4 (1 branco 1 amarelo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 5 envelopes KRAFT  tamanho ofício. (SEM NOME) 

 4 sacolas de Kraft tamanho médio.( SEM NOME) 

 Telas para pintura. (tamanhos 35 cm x 24 cm e 10cmx15cm) 

 1 pote de massa de modelar Soft – 500 g - Acrilex 

 2 pacotes de apliques de EVA. (motivo infantil) 

 1 pacote de papel Filipaper A4 50 folhas – Vergê (marfim, 

salmão ou branca) 

 3 Lixas d’água na cor preta. (SEM NOME) 

 1 pote de Tinta para Artesanato 100 ml Acrilex na cor: verde 

folha. 

 2 m inteiros de TNT ( Exceto cor vermelha e azul) 

 1 m de tecido cru. 

 2 livrinhos de pintura (o mais barato) 

 1 caneta de retroprojetor na cor: qualquer cor

Livro de Língua Inglesa 
 

No Pré II daremos continuidade ao material de Inglês que não foi concluído totalmente no Pré I 

 

Compra do Material na loja on-line pelo site www.FTDCOMVOCE.com.br   Use o  CÓDIGO DA ESCOLA: FTD21RJASF 

 

Todo material para hábito de higiene deverá ter o nome legível do aluno gravado ou bordado. 

         Merendeira (Cor opcional)                                    Toalhinha com alça para pendurar  

  Toalhinha sem alça                                              Nécessaire para escova de dente 
  Escova (Nome gravado) e Pasta de dente infantil 

TRAZER DUAS FOTOS 3X4 DA CRIANÇA E UMA FOTO 10X15 NO DIA DA ENTREGA DO MATERIAL! 

OBSERVAÇÕES:  
 

01) Se houver necessidade os pais deverão repor materiais.  

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) Poderão ser solicitados ao longo do ano:  

Diversas sucatas, revistas para recorte ou para rasgadura, rótulos ou embalagens, ilustrações ou objetos para os 

projetos pedagógicos científicos alimentos para realização de práticas culinárias. 

http://www.colegiosantoantoniorj.com.br/
http://www.ftdcomvoce.com.br/

