REDE ICM DE EDUCAÇÃO - ESCOLA PIO XII
LISTA DE MATERIAL – 2019/ Nível II ( antigo PRÉ I )

Os livros Editora SM podem ser adquiridos pelo endereço www.smdireto.com.br, parcelado e com
desconto, adicionando o número de voucher de acordo com a série cursada pelo aluno.
Nível II (antigo Pré I) - Voucher 39612EI5
































100 folhas de papel ofício colorido
2 folhas de papel pardo
2 folhas de papel 40 kg (branca)
2 pacotes de papel colorido criativo ( tamanho A4)
4 envelopes pardos tamanho A4
1 rolo de fita crepe
1 pincel n˚ 14
1 pasta com elástico tamanho ofício
3 folhas de lixa
2 cartolinas dupla face colorida
2 folhas de papel crepom
Saquinho de celofane liso, tamanho médio
1 caixa de lápis de cor gigante ( JUMBO )
1 caixa de giz de cera
1 estojo de hidrocor (ponta grossa com 12 cores)
1 tubo de cola branca de 250 gramas
1 tubo de cola branca de 40 gramas
1 caixa de cola colorida (6 tubos)
2 potes de massa de modelar de 500 gramas
2 potes de tinta guache de 250 gramas
1 tesoura sem ponta com o nome gravado
1 pasta de trilho com 30 plásticos JÁ COLOCADOS
1 rolo de fita durex (50mm x 50m)
2 livros de literatura infantil
1 almofada pequena com capa removível (30cm x 30cm)
1 colchonete de ginástica (95cm x 45cm) com capa removível
1 blusa de malha branca, tamanho (P) adulto, para as atividades de pintura (pode ser usada), com o nome do aluno
1 tubo de creme dental infantil, escova de dentes com protetor (no estojo pessoal, dentro da mochila)
1 toalha de mão, com o nome da criança (deve ser enviada diariamente na mochila)
1 jogo educativo (a combinar com a professora, em fevereiro)
Agenda da Escola, sempre na mochila. (Será entregue no início do ano. Favor preencher os dados, manter os telefones
sempre atualizados e colar uma foto recente da criança.)

MATERIAL DE SUCATA: 100 palitos de picolé, palitos de fósforos, papel de bala, forminhas de doces, lã, lantejoulas
grandes, penas, botões, pratos de papelão (5unidades/ médios na cor natural), e 2 revistas infantis.
OBSERVAÇÕES:








Será solicitado um livro paradidático, por trimestre, para a Ciranda de Livros ( a combinar com a professora em
fevereiro).
Cada aluno deverá trazer sempre na sua mochila uma muda de roupa íntima, blusa, short e a Agenda Escolar.
O casaco Escolar e todo material devem estar, obrigatoriamente, identificados com o nome completo do aluno.
O material desta lista será entregue à professora, na 1ª reunião com os responsáveis, dia 02/02/19 (sábado, às 7h
30 min).
Para evitar acidentes, não recomendamos mochilas com rodinhas.
Alertamos para o risco que o vidro interno das garrafas térmicas oferece para crianças.
Outros materiais poderão ser solicitados, ao longo do ano letivo, em decorrência do trabalho e das propostas
desenvolvidas.

