
 
Colégio Sinodal Progresso 

Um lugar onde nascem os sonhos 
 
 

LISTA DE MATERIAIS 2020 
 PRÉ B 

 

Materiais de uso individual – IDENTIFICAR COM O NOME DA CRIANÇA 

• 01 almofada 

• 01 copo para tomar água sem tampa 

• 01 avental plástico 

• 01 caixa de lenço de papel 
 

Materiais para deixar guardado no estojo 

• 01 estojo escolar grande com 3 repartições 

• 02 lápis pretos 

• 01 borracha 

• 01 apontador com depósito 

• 01 caixa de canetinha hidrocor 12 cores 

• 01 caixa de lápis de cor grande, 12 cores 

• 01 caixa de giz de cera pequeno 

• 01 tesoura sem ponta 

• 01 cola bastão 
 

Materiais para deixar na escola - NÃO é necessário identificar 

• 01 pacote de folhas de desenho A4 

• 01 pacote de papel colorido criativo A4 

• 10 folhas A3  de desenho brancas 

• 10 folhas A3 coloridas 

• 01 pacote de lantejoulas 

• 01 tubo de cola colorida 

• 01 tubo de cola gliter 

• 01 lâmina de retroprojetor 

• 02 caixas de massa de modelar (não plastilina) 

• 01 pote de tinta guache  

• 01 caneta de retroprojetor preta 

• 01 tubo de cola branca 

• 01 brinquedo de areia (baldinho, pazinhas...) 

• 01 caixa organizadora tamanho 20L. 
1 brinquedo: Sugere-se calculadora, celular, tablete que não funciona mais. 

 
ORIENTAÇÕES IMPORTANTES PARA OS RESPONSÁVEIS 

 

• TRAZER O MATERIAL  A PARTIR DO 1º DIA DE AULA E ENTREGAR A PROFESSORA; 

• TODOS OS PERTENCES DA CRIANÇA (guardanapos, lancheira ou mochila, lenços, garrafa 

térmica, guarda-chuva, peças de roupa e UNIFORME.) deverão estar bem identificados com o 
nome bordado ou com caneta de tecido. 

• Sugere-se que o material de higiene seja de uso individual. 

• Uso obrigatório do uniforme completo. 

• O uniforme para Educação Física é tênis, abrigo ou bermuda do uniforme escolar. 

 

INÍCIO DAS AULAS: 17 DE FEVEREIRO         HORÁRIO 13h30min 
Momento de acolhida no 1º dia de aula - Os responsáveis deverão procurar a sala em que o(a) filho(a) 

está matriculado. 
 
 

 

ENTRADA SOMENTE PELO PORTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

Obs: Lista de materiais sujeita a ser complementada em julho. 
 

Atenciosamente, Coordenação e Professoras 

Lista do Projeto Contraturno (Manhã) 

IDENTIFICAR COM O NOME DA CRIANÇA 

• 1 escova de dente e creme dental (em 

uma necessaire) 

• 1 copo para tomar água sem tampa 
 

Material para deixar na escola - NÃO é necessário 
identificar 

• 2 pacotes de prato de papel liso 

(pequeno) 

• 1 caixa de massa de modelar com 12 

cores (não pastilina) 

• 10 botões de diferentes tamanhos, cores 

e formas de base plana para colagem 

• 1 caixa de cotonetes 

• 5 m de fita mimosa  

• 1 folha de lixa 

Caso não faça parte Projeto Contraturno, 
desconsidere esta lista. 


