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2019 – LISTA DE MATERIAIS – Pré I 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL 

 

� 01 Agenda escolar do Colégio Misericórdia (2019) 

� 01 Caixa de lápis de cor com 12 unidades 

� 01 Caixa de giz de cera com 12 unidades 

� 01 Estojo com lápis preto nº2 (02 unidades) 

� 02 Borrachas  

� 02 Apontadores com depósito 

� 01 Tesoura escolar - sem ponta  

� 01 Pasta Polionda, tamanho A-4 (vermelha fina)  

� 02 Colas bastão 20g  

� 01 Cola líquida 110g 

� 01 Caderno universitário (brochura, quadriculado 1cm X 1cm) 

� 01 Caderno universitário (brochura, capa dura, 96fls) 

� 02 Cadernos de desenho (capa dura, grande) 

 

MATERIAL DE USO COLETIVO 

 

� 01 Pacote de papel sulfite, tamanho A4, branca (500 

folhas) 

� 01 Pacote de papel sulfite, tamanho A4, azul (100 folhas)  

� 02 Caixas de massa de modelar 

� 01 Tinta guache 250 ml (preto) 

� 02 Pacotes de bexiga nº 9 

� 01 Rolo de fita metalóide 

� 01 Pacote de palito de sorvete 

� 01 Pacote de prendedor 

� 01 Pacote de papel Filipinho A4 

� 01 Rolo de fita dupla face 

� 01 Massinha adesiva Pritt 

� 06 Folhas de colorset (02 amarelas, 02 azuis e 02 pretas) 

� 04 Placas grandes de EVA (02 amarelas e 02 azuis) 

� 02 Papéis cartão (02 amarelos e 02 azuis) 

� 02 Placas grande de EVA com glitter 

� 01 Papel paraná 

� 01 Bloco de canson A3 

 

MATERIAL PARA FICAR NA MOCHILA 

 

� 01 Toalha de mão   

� 01 Toalha para hora do lanche 

� 01 Garrafinha para água 

� 01 Troca de roupa (manter na mochila diariamente) 

� 01 Tubo de pasta de dente  

� 01 Escova de dente (com caixa “protetora”) 

 

TURMA NOME / AUTOR EDITORA ISBN 

Pré I 

 

Estação Criança 1 

Júnia La Scala/ Arnaldo Rodrigues/Margaret Presser/Raoni La Scala 

FTD 19998380CJ 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

� Os materiais de uso coletivo deverão ser entregues na secretaria da escola e o responsável 
receberá um comprovante de entrega.  

� No dia 25/01/2019 às 8h haverá Reunião de Pais. Neste dia, apresentaremos a equipe 
pedagógica e trataremos dos combinados para o ano. 

� Todo o material deve ser identificado com o nome do aluno e série. 
� O material de uso individual deverá ser entregue para a professora no 1º dia de aula, que será 

dia 28/01/19 (segunda-feira). 
� Poderá ser solicitada a reposição de materiais durante o ano, caso necessário. 

 


