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PRÉ I 
 

 LIVROS ADOTADOS 
Coleção: Toni Itinerários – Educação Infantil Integrado 2 
Autoras: Angélica Prado e Cristina Huller 
Editora FTD Educação 
ISBN: 7898652402746 

Crescer com Alegria e Fé – Educação Infantil 1 
Autores: Ednilce Duran e Glair Arruda 
Editora: FTD Educação 
ISBN: 9788532298195 

Este ano a venda dos livros estará disponível em duas empresas com o link acessível pelo site da escola. As 
empresas são LIVRO FÁCIL e FTD.  
 

 MATERIAIS 
*01 agenda escolar 2019 do Colégio Nossa Senhora da Misericórdia - REDUCAR 
*01 lancheira 
*01 mochila escolar 
*02 Tubos de cola líquida pequeno - um ficará na mochila (Sugestão: Tenaz, Pritt) 
*01 Caixa de giz de cera Curton 
*01 Caixa de lápis de cor 12 cores Jumbo Sugestão: Faber Castell - (colocar nome) 
*01 Estojo de canetinhas hidrocor 12 cores Sugestão: Faber Castell – (colocar nome) 
*01 Estojo (Sugestão: com três divisórias) 
*01 Tesoura sem ponta (sugestão: Tramontina ou Mundial) 
*01 Borracha macia 
*01 Apontador duplo com depósito jumbo (sem enfeites)  
01 fone de ouvido modelo headset, sem microfone (pode ser utilizado o do ano anterior, caso possua). 
01 Pacote de 500 folhas de sulfite, tamanho A – 4 - branco (sugestão: Chamex) 
50 Folhas de papel sulfite colorido (A4) (nas cores que desejar) 
*02 Lápis preto nº 2 - (repor quando necessário) 
*01 Plástico para crachá 65mm X 105mm com prendedor jacaré 
02 Pastas Polionda, tamanho Ofício, 20 mm (01 preta, 01 verde) ETIQUETAR 
01 Caderno de cartografia com 60 páginas sem margem, capa dura (encapar com plástico transparente e 
ETIQUETAR) 
01 Pincel chato nº 14 chanfrado (Sugestão: Tigre) 
01 jogo de Tangram em EVA (colocar nome em todas as peças) 
01 Pasta transparente cristal com grampo Romeu e Julieta 
10 Sacos plásticos (grossos) com 4 furos  
½ metro de plástico leitoso vermelho (etiquetar) 
*02 Tubos de cola bastão pequeno - um ficará na mochila (Sugestão: Pritt, Acrilex) 
 

 TRAZER DE CASA 
01 Caixa de sacos plásticos com fecho hermético – Zip – ( pequeno) 
01 Pacote de Perfex ou similar com 05 unidades (para uso da criança) 
02 Revistas velhas com muitas figuras (para recortar) 
*01 Troca de uniforme (sempre na mochila) 
*01 Toalha de mão 
01 Tubo de creme dental infantil (para uso da criança) 
01 Sabonete líquido de 200 ml (para uso da criança) 
*01 Escova de dente 
*01 Garrafinha para água (tipo squeeze – colocar nome)  
*01 Camiseta velha grande do papai ou da mamãe, para pintura. 
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 MATERIAIS DE RECIBO 
A BOOK POINT  “ARMARINHO OSASCO ARTIGOS DIVERSOS LTDA” , prontifica –se  a preparar o material escolar 
abaixo relacionado e entregá–lo no Colégio mediante pagamento de um RECIBO DE MATERIAIS que virá em nome 
do  (a) aluno  (a) e deverá ser entregue à professora no dia da entrega dos materiais escolares. Caso este material 
seja adquirido em outro local, AS FOLHAS DEVERÃO SER ENTREGUES ABERTAS (SEM ENROLAR OU DOBRAR), 
CASO CONTRÁRIO NÃO SERÃO ACEITAS. 
01 Durex largo 
04 Caixas de massinha de modelar com 12 cores (sugestão: Uti-Guti ou Lycin) 
01 Caneta retroprojetor - preta 
01 Caixa de pintura a dedo com 6 cores  (sugestão: Acrilex ou Faber Castell) 
01 Caixa de tinta aquarela (sugestão: Faber Castell), colocar nome 
01 Pacote com 20 unidades de olhinhos móveis 1 cm 
02 folhas de cartolina branca 
01 metro de papel contact transparente 
04 folhas de papel espelho (02 azuis e 2 amarelas) 
10 Folhas de papel colorset (02 vermelhas, 02 marrons, 2 azuis clara, 2 amarelas, e 02 pretas) 
04 folhas de cartolina laminadas (02 douradas e 02 vermelhas) 
05 Folhas de papel Canson, tamanho A3 (branco) 
08 Folhas de E.V.A. tamanho cartolina (02 roxas, 02 vermelhas, 02 azuis escuros e 02 amarelas)  
01 Tela de pintura 20cm X 30cm em branco (colocar nome atrás da tela) 
02 Rolos de fita crepe  
 

 OBSERVAÇÕES  
 
 
 
 
 
 

DEIXAR DENTRO DA MOCHILA DIARIAMENTE 

*01 troca de roupa completa dentro de um saco plástico (colocar nome)  

*01 toalha de mão (colocar nome) 

*01 escova de dente e creme dental (colocar nome) 

*01 garrafa para água – tipo squeeze (colocar nome) 

 
 
 
 
 
 
 

- Os itens assinalados com * (asterisco) deverão vir diariamente dentro da mochila do aluno. Os demais materiais 
deverão ser entregues na primeira reunião de pais. 
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