
PRÉ I LISTA DE MATERIAIS 2022
Educação Infantil

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

- Crescer com Alegria e Fé: Educação Infantil – volume 2
Autoras: Ednilce Duran e Glair Arruda
Editora: FTD
ISBN: 9786557423585

Livro da faixa etária (Biblioteca Circulante)
Será solicitado e combinado em reunião de Pais.

� SUGESTÕES DE LIVRARIAS:

Sistemas de Ensino com venda para colégios parceiros
Site: www.ftdcomvoce.com.br
Cupom do aluno: FTD22SPSLO
Central de relacionamento: 3003-4494

Livros de todas as editoras e material de papelaria
Site: www.livroearte.com.br
Loja: Av. Dionysia Alves Barreto - 500 - lj 17
Tel: 3683-3478 / Whatsapp: 91003-5113

� MATERIAIS:
01 Mochila escolar
01 Lancheira
*02 Tubo de cola líquida 110g (01 ficará na escola e 01 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) – Gravar o nome
*01 Borracha macia
*01 Apontador duplo com depósito jumbo (sem enfeites)
*02 Lápis grafite jumbo - (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)
*03 Tubos de cola bastão 40g (02 ficarão na escola e 01 na mochila) - (Sugestão: Pritt, Acrilex)
60 cm de plástico leitoso para modelagem (ETIQUETAR e deixar diariamente na mochila, dentro de um saco plástico)

01 Caixa de tinta aquarela (sugestão: Faber Castell) ETIQUETAR

� TRAZER DE CASA:

01 camiseta velha de adulto para artes (colocar nome)

� OBSERVAÇÕES:

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

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)
*02 máscaras. Este item será obrigatório dentro do ambiente escolar de acordo com a determinação governamental no
início do ano letivo de 2022. No entanto, o colégio incentivará que os funcionários e alunos continuem com o uso da
máscara em casos de sintomas gripais, independente da liberação futura, criando assim, novos e bons hábitos que
respeitam a saúde do próximo.
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