
                     
  
 

✓ Material didático – pedagógico   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

✓ O aluno  deverá ter  para o uso diário: 

▪ 01 Lancheira   (escrever do lado de fora o nome completo do aluno – visível) 

     “O tamanho da  lancheira deve ser suficiente para caber o lanche do dia e o Kit de higiene dental.” 

▪ 03 Toalhinhas com o nome bordado 
      (01 para ser enviada diariamente dentro da lancheira  e  02 para troca)   

▪ 01 Mochila ESPA (disponível na lista do uniforme escolar) 

▪ 01 Kit higiene dental 

❖ 01 Necessarie  
❖ 01  Escova dental (com protetor de cerdas)  
❖ 01 Creme dental (a critério do responsável)                    
❖ 01 Toalhinha  pequena (com o nome bordado)                                                  

 

 

     ATENÇÃO:  

▪ Os itens do Kit higiene   dental devem ser colocados dentro  de uma necessarie (tipo estojo) e  
      serem  enviados, diariamente,  dentro da lancheira do aluno; 
 

▪ A vistoria diária, a troca e a reposição dos itens acima é responsabilidade do responsável. 

 

 
 

 

✓ O aluno deverá trazer para escola, diariamente, dentro da mochila ESPA: 

▪ 01 camiseta  

▪ 01 calça ou bermuda 

▪ 01 cueca ou calcinha 

▪ 01 par de meias  

▪ 01 sacola ou saco plástico 

     *escrever, etiquetar ou bordar o nome completo do aluno nas peças/objetos enviados 

 

 
 

 

 
 

 

 

Descrição do Material PRÉ I 

• Coleção “NA PONTA DO LÁPIS” 
 

Obs.: material de acordo com a BNCC  

 
 

Não comercializados em  livrarias. 

• ENGLISH STARS       

• OLEM “O líder em mim”  

• Agenda personalizada ESPA  

• Material Pedagógico ESPA 

 
Disponível na secretaria da escola. 

• Material de uso individual do  aluno 
 

Itens diversos - lista à disposição na secretaria 

MATERIAL ESCOLAR – PRÉ I  / 2020 

  

 do uniforme escolar 



 

 
 

✓ Material para uso diário na escola 
 

▪ 01 Avental plástico  “para as aulas de Arte”  (escrever nome completo do aluno) 

▪ 01 Livro Paradidático Infantil  (de acordo com a idade do aluno) 

▪ 01 Revista para recorte  (sugestão: Globo Rural, Culinária, Pais e Filhos, Natureza, Moda e  Decoração)  

 

                       Obs.: 
❖ O material deverá ser entregue para a professora na primeira semana de aula; 
 

❖ Entregar  o material dentro de uma sacola plástica com o nome completo do aluno,  
      classe e período (pelo lado de fora). 

 

 

 

✓ Material para atividade de casa  (o material abaixo deverá  ficar em casa)  
 

▪ Lápis preto “Jumbo” 

▪ Borracha branca  

▪ Apontador duplo com depósito 

▪ 01 cx. de giz de cera “bicolor 2x1”  

▪ 01 cx. de Lápis de cor “Jumbo” 

▪ Cola bastão  

▪ Tesoura pequena da marca MUNDIAL PONTO 
VERMELHO 

Obs.: Para aluno não destro, indicamos tesoura  
          para canhoto. 

▪ 01 Estojo com duas repartições 

▪ Revista para recorte   

    

                                    IMPORTANTE: aproveitar, se possível, materiais de anos anteriores. 
 

 

 

Qualquer dúvida ou eventualidade estaremos à disposição, pelos telefones:   2946 8688 /  2946 8295 


