
 

 
 
 
 

INÍCIO DAS AULAS: 04 de fevereiro de 2019 
 
 

 
LISTA DE MATERIAL - PRÉ I 

 
 

• 04 revistas para recorte (Globo Rural, Claúdia, Desfile, Caras) 

• 03 caixas de massa de modelar grande com 12 barras (Soft) 

• 01 caixa de lápis de cera grosso de 12 cores (Gizão de cera Corfix) 

• 01 caixa de lápis de cor com 12 cores (com nome em todos os lápis) (Jumbo) 

• 01 tesoura Mundial (com o nome da criança gravado) 

• 03 jogos de pilot grosso com 12 cores 

• 03 vidros de cola branca Tenaz de 90g (da tampa azul) 

• 04 fotos 3 x 4 

• 01 pasta de plástico polionda (grossa com alça). Sugestão: marca Dello 

• 02 rolos de papel toalha para uso diário da criança nas diversas atividades e necessidades em sala de aula 

• 01 muda de roupa para ficar no Colégio (com nome) 

• 02 folhas de EVA – cor: _____________________ 

• 01 folha de EVA __________________________ 

• 01 caixa de camisa com tampa separada e encapada com papel pardo e com nome  

• 01 livro de história para faixa etária de 04 anos 

• 01 caneta Retro-Projetor _____ mm na cor: ________________________ 

• 02 pacotes de folha Ecopaper Color ou Kit Card (cores vibrantes) 

• 01 pacote de lantejoula – cor: ________________________, tamanho: ________________________ 

• 01 metro de contact - cor: ____________________ 

• 01 pacote de bola de soprar - cor: ___________________  

• 01 caderno de desenho (capa dura) sem pauta - horizontal 

• 01 porta-lápis com zíper (para guardar lápis de cor) 

• 01 apontador com depósito (adequado para lápis) (Jumbo). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
UNIFORME  

 
 
Feminino: camisa polo (branca ou azul) ou blusa (com ou sem manga). Short saia, calça de tactel, bermuda de 

tactel ou bermuda de elanca. Somente para a Educação Infantil e Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano), 
será permitido o uso de short saia ou da bermuda de elanca. 

 

Masculino: camisa polo (branca ou azul) ou camisa (com ou sem manga). Calça ou bermuda de tactel. 
 

Calçado: tênis. Somente para a Educação Infantil e Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano), será permitido o uso de 
sandália presa no calcanhar. Não será permitido o uso de chinelo, sandálias de salto, botas ou similares. 

 

Agasalho: casaco de tactel, moleton ou blusa de malha (manga longa). Uso obrigatório do agasalho do colégio. 
 
Educação Física: 
Feminino: blusa e bermuda de elanca colegial. 

Masculino: camisa e short de elanca light. 

 
O uniforme deverá ser adquirido em um dos fornecedores abaixo: 
 
UNIVERSO UNIFORMES - Rua Professor Gustavo Monteiro de Castro, 120 

Antiga Fábrica Magmar – Tel. 3441-9296 
 
OU 
 
PÁGIOS - Rua Barão de Cotegipe, 397 – Tel. 3441-6474 
 
 
 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

• 1ª Reunião de pais: 01/02/2019 (os pais poderão entregar o material escolar nesse dia) 

o 13h - 1º Ano; 

o 14h – Pré I e Pré II; 

o 15h – Minimaternal e Maternal; 

• Início das aulas: 04/02/2019; 

• Projeto Lego Education (Robótica) – projeto de integração de disciplinas através da 
educação tecnológica (pagamento mensal de R$ 31,00 no boleto da mensalidade). 
 

• Taxa de material será enviada no boleto de abril e agosto – valor R$ 80,10; 

• Todo material, uniforme, agasalho e lancheira devem ser marcados com o nome da criança, inclusive o 

lanche que vai para a geladeira. 

 
 

“Os pais são os primeiros e principais educadores de seus filhos: o ambiente familiar, os 
princípios que lhes transmitem e os comportamentos que eles percebem, constituem o fundamento de 
seu desenvolvimento pessoal.” (NMPE 157) 
 


