
 

LISTA DE MATERIAL 2021 
Educação Infantil - Pré II: 5 anos 

 

 

 

 

 

 

MATERIAIS DIVERSOS QUANTIDADES 

Lápis preto (grafite nº2) 2 

Bloco Criativo A4 – folha dura 1 

Borracha branca 1 

Borracha branca macia grande  1 

Apontador com depósito 1 

Caixa de lápis de cor - 12 cores  1 

Caixa de giz de cera grosso – 12 cores 1 

Caixa de giz pastel 1 

Estojo de hidrocor -12 cores – Ponta grossa 1 

Caixa de massa de modelar -12 cores 2 

Cola colorida (caixa)  1 

Cola com gliter 1 

Cola bastão grande 1 

Tubo de cola branca 90 gramas 1 

Tesoura sem ponta com bom corte 1 

Folhas de papel vegetal  5 

Pasta polionda (2 cm) (uma para o Inglês e outra para tema) 2 

Pincel n.º 14 – chato 1 

Brinquedo pedagógico (madeira ou plástico e adequado a idade) 1 

Papel contact transparente 1 metro 

Estojo grande com zíper 1 

Folha de papel crepom  1 

Lixa de fogão          1 

Lantejoulas grandes 1 pacote 

Brinquedo para a sala 1 

Mochila 1 

Tinta têmpera conjunto de 12 cores 1 

Folha de E.V.A. 1 

Folhas A3 (10), A4 (100) e desenho (10) 120(total) 

Durex colorido  2 

Toalha umedecida (pacote) 3 

Revista para recorte  2 

Novelo de lã 1 

Camiseta usada de adulto, manga curta, para pintura  1 

Caderno de desenho 40 folhas( bilíngue) 1 

Pasta com elástico (Bilíngue e tema) 1 

MATERIAIS PARA TRAZER NA MOCHILA DIARIAMENTE QUANTIDADES 

Caixa de lenço de papel 1 

Toalha pequena com nome para lanche 1 

Lenço umedecido 1 



 

Alguns materiais poderão ser solicitados ao longo do ano, de acordo 

com os projetos da turma. 

 

OBSERVAÇÕES: 

 

• Traga sua garrafinha de água diariamente para a Escola. Contribua com o Meio Ambiente e 

cuide da saúde; 

• Identificar todo o material com nome completo e ano do aluno, inclusive no uniforme; 

• Para medicações, enviar a receita médica; 

• A agenda será digital a partir de 2021 pelo App Escola Fátima (cor rosa); 

• Trazer todo o material do aluno no dia da entrevista com a professora; 

• Cada família deverá adquirir um portfólio padrão da Escola para os trabalhos do aluno (a). À 

venda no início do ano letivo.  

• Início das aulas a partir de 24 de fevereiro de 2021. 

          

UNIFORME ESCOLAR: 

 
 O uniforme é de uso obrigatório e é próprio da Escola.  Seguem as opções: 

 

• Conjunto de jaqueta e calça com o logotipo do Fátima; 

• Bermuda, saia short, calça bailarina e legging; 

• Camiseta de manga curta, regata ou manga longa; 

• Jaqueta de moletom e canguru 

• Vestido para as alunas até 2º ano EF 

• A partir do 6º ano é permitido o uso de calça jeans azul sem detalhes; 

• Tênis discreto. 

• A empresa “Prica Uniformes”, responsável pela produção e venda do uniforme da Escola. 
A compra pode ser feita diretamente na loja, em horário comercial, ou nos plantões que a 
Escola organizará. Informações: 3451 6561 

 

• LIVRO LITERÁRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL – Pré II: 

 
A família deverá adquirir um livro literário para o Projeto Ciranda Literária, o título será encaminhado 
para a família via App, no início do ano letivo. 

 
 

LIVROS - EDUCAÇÃO INFANTIL – Pré II 
 
INGLÊS:  kit Evolution Take Off 3– Educação Infantil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 


