
                ESCOLA NOSSA SENHORA DA ALEGRIA 
           “Aquele que educa seu filho para Deus, terá nele motivos de Alegria”. Eclo. 30,2 

                        

                       LISTA DE MATERIAL 2022 (PRÉ-ESCOLAR) 

 

PARA USO PESSOAL DO ALUNO 
 

 01 pincel nº 12; 

 01 tesoura pequena sem ponta; 

 01 caixa de lápis de cor (sugestão Caras & 

cores); 

 04 lápis pretos (sem borracha na ponta); 

 04 borrachas brancas nº 40; 

 01 caderno de caligrafia (PAUTA GRANDE 

AZUL ou VERDE - PEDAGÓGICO), 
encapado de azul; 

 02 cadernos de aritmética “Meu primeiro 
caderno”, 10 x 10 mm, encapado de azul; 

 02 cadernos brochura, pequeno, 60 folhas, 
encapado de azul; 

 02 cadernos de cartografia milimetrados, s/ folhas 

de seda – 50 folhas, encapado de azul; 

 03 cadernos brochurão, capa dura, azul, 96 folhas; 

 01 apontador com depósito; 

 04 caixas massa de modelar, com 12 (acrilex/ 
soft); 

 01 estojo com zíper; 

 01 tela de pintura 16 x 21; 

 01 cola bastão; 

 01 caixa organizadora, 15 litros, transparente; 

 01 pasta plástica, 18x25cm, azul; 
 01 camiseta velha (adulto) para ser usada na hora da 

pintura; 

 01 Material dourado; 

 01 Alfabeto móvel; 

 

USO PESSOAL – QUE RETORNA DIARIAMENTE 

 03 máscaras de boca; 

 01 garrafinha para água; 

 01 copinho sem tampa; 

 01 pratinho inquebrável para o lanche; 
 

 01 toalha americana para o lanche; 

 01 lancheira. 
 

 

USO PEDAGÓGICO – O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE DO DIA 26/01 A 31/01 

 

 500 folhas de sulfite(A4); 

 02 folhas de cartolina laminada (prata e azul); 

 02 folhas off set (azul e preta); 

 06 folhas de EVA (2 azuis, 2 com glitter, 1 estampada, 

e 1 felpuda); 

 02 papel crepom azul; 

 01 cx. de tinta guache com 6 cores; 

 03 tubos de colas brancas (Tenaz 90g); 

 02 pacotes de papel criativo (25 folhas) – colorido; 

 01 jogo pedagógico de alfabetização (sílabas, 

montagem de palavras), específico para 5 anos; 

 01 rolo de fita crepe (18mm X 50m); 

 02 durex colorido (azul); 

 01 pacote de bexigas (azul); 

 03 cartelas de adesivos; 

 01 pacotinho de lantejoulas grandes (azul); 

 100 Palitos de sorvete (azul); 

 02 canetas retroprojetor (preta); 

 01 gibi; 

 01 revista.

 

 

FARMACINHA 

 

 01 caixa de band-aid ; 

 01 repelente; 

 02 litros de álcool 70%. 

 

 

 

 

OBSERVAÇÕES.  

* Favor enviar todos os cadernos com margem, encapados com plástico azul ou capa dura; 
* Identificar todos os materiais e pertences com o nome da criança; 

*Acompanhar a agenda escolar através do aplicativo DeltaClass 2 (menu > boletim); 

* O livro de literatura será adquirido na escola (valor a ser definido). 


