
Lista de materiais para 2023 – Pré 2 
 (Colocar nome d0 aluno em todos os materiais) 

 
Início letivo 

31/01/2023 

Os materiais deverão ser entregues  

na secretaria do dia 10/01/2023, ao dia 16/01/2023. 

Os materiais deverão estar dentro de uma sacola lacrada  

com nome e série do(a) aluno(a). 

 
01 – Apontador com depósito; 
10 – Botões grandes (cor variada); 
02 – Borrachas grandes e macias; 
01 – Bloco de papel lumicolor fluorescente, 
tamanho A4; 
01 – Bloco de papel reciclado, tamanho A4; 
01 – Bloco de desenho, folha branca, 150g/m², 
tamanho A4; 
01 – Bloco de papel criativo, colorido,  
tamanho A3; 
01 – Camiseta adulto usada para aulas com tinta; 
01 – Caderno brochura de capa dura, grande, 48 
folhas, para sala de aula; 
01 – Caixa organizadora polionda 31x23,5x15 
(branca ou preta); 
01 – Caixa de lápis de cor Caras e Cores – 12 cores; 
01 – Caixa de ecogizes (12 cores); 
01 – Caneta marca Posca; 
01 – Caneta permanente preta; 
01 – Cola branca bastão 40g; 
01 – Cola gel atóxica 90g; 
01 – Cola branca atóxica 90g; 
01 – Dado pequeno; 
01 – Estojo de zíper grande com 3 repartições; 
10 – Envelopes de carta branco ofício; 
10 – Envelopes saco pardo (1/2 A4); 
04 – Folhas de E.V.A. lisos (marrom, verde, branco 
e preto), 40x60cm, 2mm; 
03 – Folhas E.V.A. com gliter (cor variada), 
40x60cm, 2mm; 
02 – Folhas de papel crepom (laranja e vermelho); 
02 – Folhas de papel cartão (laranja e amarelo); 
01 – Folha de papel pardo Kraft 1m; 
04 – Folhas de papel scrapbook; 
01 – Folha de color set vermelho; 
01 – Feltro, cor preta, tamanho 1m; 
01 – Feltro, cor vermelha, tamanho, 1m; 
01 – Jogo de baldinho de areia;  
01 – Jogo “quebra-cabeça” aproximadamente 40 
peças; 
01 – Jogo de caneta hidrocor, ponta grossa, 12 
cores; 

01 – Livro infantil (história escolhida pela família); 
06 – Lápis grafite nº 02; 
01 – Necessarie pequena contendo creme e 
escova dental com proteção (dentro da mochila 
diariamente); 
01 – Pacote com 100 folhas de papel sulfite, 
tamanho A4, cor branca; (Chamequinho) 
Motivo: outras marcas enroscam as folhas no 
momento da impressão. 
01 – Pacote real paper, 85g/m² (cor variada); 
04 – Pacotes de bexigas verde neon; 
02 – Pacotes de plumante 100gr.; 
01 – Pacote de palitos de sorvete colorido 100un; 
02 – Pacotes de penas (1 azul e 1 vermelho); 
01 – Pacote de lantejoula grande (cor variada); 
01 – Pacote de prendedores grande; 
01 – Pasta polionda, tamanho A4 com alça; 
02 – Pastas de plástico com trilho;  
01 – Pasta plástica c/ elástico; 
03 – Potes de massinha de modelar 180g; 
01 – Painel para pintura (30x30cm); 
01 – Paleta de aquarela 12 cores; 
01 – Placa de papel papelão Paraná (tipo Holler 
2,2mm/tamanho A3); 
01 – Rolo pequeno de barbante (cor variada); 
10 – Sacos de plásticos com 4 furos A4; 
01 – Squeeze (uso diário); 
01 – TNT laranja, 1m; 
01 – TNT roxo, 1m; 
01 – TNT preto, 1m; 
01 – Tesoura plástica sem corte para massinha; 
01 – Tesoura sem ponta; 
Obs. No caso da criança ser canhota, comprar as 
tesouras específicas. 
01 – Trincha nº 1 ½”; 
01 – Vaso de barro (14x12cm). 
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1º TRIMESTRE 
 
Livro: A casa sonolenta - Autor: Awdrey Wood. Editora Ática 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2º TRIMESTRE 
 
Livro: O Lobo Voltou - Autor:  Geoffroy de Pennart 

Editora Brinque- Book 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 


