
 
 

"Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele". Pv.22.6 

 

 
LISTA DE MATERIAL 2022 – Pré I (4 anos) 

 
Uso básico Higiene 

2 borrachas grandes e macias 
5 lápis pretos HB nº2 
2 apontadores com depósito 
1 caderno de pauta verde 
1 estojo com duas ou três divisórias 
1 Pasta A4 Polionda verde 335x250x20mm 
1 plástico para forrar a carteira 
1 caderno de desenho grande (capa dura) 96 folhas 
1 caderno universitário de capa dura (verde) 96 folhas 
(brochura) 

Em uma nécessaire: 
1 creme dental 
1 escova dental infantil 
1 toalha pequena 
1 pacote de perfex 
1 álcool gel 
1 avental para trabalhos com tintas 
1 pote de lenço umedecido 
1 troca de roupa (completa – na mochila) 
5 máscaras descartáveis para emergências 

 
Artes e atividades diversificadas Papelaria 

1 cx de lápis de cor grande (24 cores) 
1 caixa de giz de cera 
3 tubos de cola branca  
3 colas Pritt Stick Bastão 
Massa para modelar SOFT (em potes – 8 unidades) 
1 pincel nº 12 chato 
1 tesoura sem ponta pequena 
palitos de sorvete coloridos 
1 jogo de canetinhas 6 cores (ponta grossa) 
1 caixa de cola colorida 6 unid. 
1 pacote “pinos (pinão)” 
1 caneta permanente preta 
1 caixa de tempera guache 
1 durex colorido 
1 jogo de prendedores de roupa – madeira 
10 sacos de 4 furos – grosso 
1 saquinho de "olhos móveis" 8mm 

4 folhas de EVA A4 (2 lisos e 2 estampados) 
2 folhas de EVA com glíter 
1 bloco CREATIVE PAPER – color set A4 
3 blocos de canson A4  
1 metro de contact 
1 folha de celofane 
1 látex 
1 fita de nylon 
1 folha de papel crepom 
1 pacote de balões nº 9 (cores diversas) 
1 pacote de palito de sorvete 
1 folha de color set 
 
 
Todo o material deve ser etiquetado, inclusive os lápis 
individualmente. 
No decorrer do ano será solicitado a reposição do 
material de uso pessoal que acabar.  

 
Uniforme 

Conforme o Regimento Interno, o uso do uniforme é obrigatório. O aluno deverá vir uniformizado a partir do 1º dia de aula. 

• Nina Confecções - Rua Sensitiva, 14 - Jd. das Flores - Osasco - 36810920 

 
DIDÁTICOS 

Sistema Interativo de Ensino - Casa Publicadora Brasileira (Adventista) 
Passos: 

✓ Pague a entrada na secretaria da escola. 
✓ Adquira o código de acesso ao portal (E-comerce) para compra dos livros. 
✓ Compre o material no Portal da Editora (E-comerce). 
✓ Os livros serão entregues na escola. 

 

Entrega dos materiais na escola: 22/01/2021 
Para que não ocorra tumultos no 1º dia de aula, traga o material antecipadamente. 


