
 
 

 

                                            TURMA: PRÉ II 
 

1- Materiais de uso individual 

         Os materiais abaixo deverão ser identificados com o nome do aluno (favor 

marcar individualmente todos os lápis, canetinhas e giz de cera). Os cadernos 

deverão ser etiquetados com o nome do aluno. 

 

01 caixa de lápis de cor 24 cores 

05 lápis preto nº 02 

01 apontador plástico com depósito  

01 estojo vazio com duas repartições  

01 tesoura s/ ponta c/ nome do aluno 

01 Camiseta tamanho adulto para utilizar como proteção 

em atividades de arte (pode ser camiseta usada do 

papai ou mamãe) 

03 borrachas brancas 

01 Estojo de canetinhas hidrográficas c/ 12 cores 

01 pincel chato nº 10 

02 Cadernos pedagógicos de linha/azul capa dura  

(96 folhas)  

02 Cadernos quadriculados c/ 96 fls (1x 1) capa dura 

01 Caderno de cartografia s/ folha de seda  

 

2- Materiais de uso coletivo 

03 Caixas de massinha de modelar (base amido) 

04 Placas de E.V.A cores diversas 

01 Rolinho para pintura 

01 Esponja macia de banho (para atividades com tinta) 

02 Bloco de canson A4 

01 Pacote de sulfite 100 folhas 

02 Revistas para recortar 

  02 Folhas de papel collor set (cores vivas) 

 04 Folhas de papel laminado (cores vivas) 

 02 Folhas de E.V.A cores vivas 

 01 Caixa polionda azul tamanho médio 

 

 

 

3- Materiais de higiene de uso individual 

Os materiais abaixo deverão ser identificados individualmente com o nome da 

criança e mantidos diariamente na bolsa do aluno. 

 

 

 

 

 

 

4- Material Didático Mackenzie e agenda escolar  

Encomenda no ato da matrícula. 

5- Troca de roupa 

Os pais deverão deixar na mochila do aluno uma troca de roupa para qualquer 

emergência: shorts, camiseta, roupa íntima e meias. 

6- Lembrança para o Dia das Mães e dos Pais 

Será solicitada uma taxa para compra referente às lembranças (aguardar 

comunicação na agenda). 

7- Uniforme 

O uso é obrigatório. Informações na secretaria. 

 

Observações importantes: 

 

1- Todas as peças do uniforme do aluno (camiseta, shorts, calça e agasalho) 

deverão ter nome bordado ou escrito com caneta para tecido. 

2- Todo material individual do aluno deverá ter nome marcado, inclusive mochila, 

lancheira, garrafinhas, potes para lanches, etc. 

3- As revistas serão usadas para recorte, por isso não precisam ser novas, mas é 

interessante que contenham figuram variadas e sejam próprias para o manuseio 

dos alunos, de preferência sem propagandas de cigarros, bebidas e que 

exponham a nudez. 

4- Início das aulas: 03/02/2020  

Os filhos são herança do Senhor, 

uma recompensa que Ele dá. 

Salmos 127:3 

1  Escova dental com capa para proteger as cerdas  

1  Creme dental 

1  Nécessaire  

1  Toalha de Rosto pequena 

LISTA DE MATERIAIS 2020 

     EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

https://www.bibliaon.com/versiculo/salmos_127_3/

