
 
 

                       Lista   de   Material   2020   –    Pré   II  
 
Caso  o(a)  aluno(a)  já  tenha,  de  anos  anteriores,  algo  do  material  abaixo  solicitado,  poderá               
reutilizá-lo:   
 
1   Mochila   para   transporte   do   material    (de   preferência   com   carrinho)  
1   Lancheira   com   toalhinha   ou   guardanapo   de   pano  
1   Garrafinha   para   água  
1   Caderno   de   brochura   Universitário   Capa   Dura   -    50   folhas   
1   Caderno   de   brochura   Universitário   Capa   Dura   -   quadriculado   1   cm   -   48   folhas  
1   Pasta   fina   A4   de   plástico   azul   com   ferragem   e   5   saquinhos   plásticos   
1   Pasta   fina   A4   com   elástico   transparente   verde  
1   Pasta   preta   A4   com   plásticos   transparentes    (30   plásticos)  
1   Caixa   de   canetas   hidrocor   grossa   12   cores    (Sugerimos   Acrilex   Super   Color)   
2  Estojos  escolares:  1  simples  e  outro  com  duas  divisórias (Usaremos  1  para  lápis  grafite  e  de                  
cor,   uso   diário,   e   outro   para   canetinhas   e   giz   de   cera)   
4   Tubos   de   cola   bastão   40   gramas     (sugerimos   Pritt   ou   Acrilex)  
1   Caixa   de   lápis   de   cor   12   cores   (Sugerimos   Faber   Castell)   
1   Caixa   de   giz   de   cera   grosso  
3   Lápis   pretos   nº   2  
1   Pincel   chato   nº   14    (com   nome   gravado)  
1   Tesoura   sem   ponta    (com   nome   gravado)  
1   Borracha   branca   plástica   
1   Apontador   com   reserva  
1   Camiseta   de   adulto   para   as   atividades   artísticas    (usada)  
2   Gibis    (usados   e   em   bom   estado   para   ficar   no   Cantinho   da   Leitura)  
 

OBS.:   O   Livro   Didático   de   Inglês   e   os   Livros   de   Leitura   serão   solicitados   após   o   início   das  
aulas.  

 
Material   que   permanecerá   na   mochila:   
Agenda    -   fornecida   pelo   Colégio.   
Kit  de  higiene  -  estojo  e  toalha  fornecidos  pelo  Colégio  -  completar  com  a  escova,  creme  dental  e                   
copo   plástico.   A   manutenção   do   mesmo   deverá   ocorrer   diariamente.   
Trocas  de  roupa  -  1  troca  de  roupa,  não  necessariamente  uniforme;  1  cueca  ou  calcinha;  1  par  de                   
meia;   1   tênis   ou   similar.   
 
Encapar  os  cadernos  com  plástico  transparente  e  colocar  o  nome  do(a)  aluno(a)  em  todo  o                
material,   inclusive   nos   lápis,   material   de   higiene   e   nos   itens   do   estojo.  
 
Se   o   material   solicitado   for   insuficiente,   solicitaremos   sua   complementação   no   decorrer   do   ano   letivo.  
 

IMPORTANTE:     entregar   todo   o   material   do(a)   aluno(a)   no   1º   DIA   DE   AULA.  

 
 
 


