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Prezados Pais 
Abaixo seguem os itens da lista de material para o ano letivo de 2019 

 
Pré-Fase 2 - Educação Infantil – UNIDADE FLORADAS 

 

Material Adquirido 

Quant. Referência Quant. Referência 

1 

Estojo escolar: 
· 06 lápis grafite nº 2 
. 02 lápis grafite (gigante) 
· 03 borrachas 
· 02 apontadores para lápis gigante com depósito 
· 02 apontadores para lápis Fino com depósito 

1 
Lancheira escolar com guardanapo de tecido - 
identificada 

1 Squeeze (manter na mochila) 

1 
Material de Higiene  
Escova dental com o nome da criança e capinha 
de proteção, creme dental sem flúor 1 Caixa de lápis de cor gigante com 12 cores 

1 Conjunto de canetas hidrográficas 12 cores ponta grossa 
 

*Sabonete líquido (período integral) 
Apenas para os alunos de período integral 1 Conjunto de gizão de cera 12 cores 

1 Pasta transparente com grampo de plástico 
 

*Xampu (período integral) 
Apenas para os alunos de período integral 1 Pasta Polionda azul (2 cm de largura) 

1 Caixa de sapato – Decorada pela família 
 

*Condicionador (período integral) 
Apenas para os alunos de período integral 1 Tesoura sem ponta - identificada 

2 Gibis 

 
*Toalha de banho (período integral) 
Apenas para os alunos de período integral 
Obs. Será enviada para casa todos os dias 

2 Livros de História 

2 Revistas para recorte 

2 Dados 

 
* Roupa de cama: manta, fronha, lençol  
Obs. Apenas para os alunos de período integral. 
 A troca de roupa de cama é feita semanalmente 

1 Avental ou camiseta (para aula de Artes) 

- Roupas para Trocas (manter na mochila) 

1 Sacola plástica (manter na mochila)   

 

Obs.: 
 
     Livros Didáticos Escolares – 2019 
     Informações na secretaria do colégio. 
 

1 – Pedimos a gentileza de identificar todos os objetos enviados para a escola. 
2 – Os alunos deverão trazer os materiais no primeiro dia de aula e entregá-los a professora da sala. 
3 – Livro: Deverá ser etiquetado com o nome do aluno e série. Não será necessário encapar. 
4 – Solicitamos a identificação da mochila, da lancheira e do uniforme com nome completo do aluno. 
5 – *Apenas para os alunos de período integral. 
6 – Reutilize materiais em bom estado do ano anterior. 

 
                                                                                             

 
 

 


