
 

CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS DO IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA 

 

ESCOLA PIO XII 

 

Avenida Meriti, 265 – Vila Kosmos/ Rio de Janeiro – RJ 

Tels: 3391.0074 ou 3391.0177 
www.redeicm.org.br/pioxii 

 

LISTA DE MATERIAL – 2021  ( PRÉ I ) 

(PARA ALUNOS NOVOS) 
 2 folhas de EVA (qualquer cor) 

 2 blocos de  papel colorido criativo  ( tamanho A4) 

 5 envelopes pardos tamanho A4 

 1 pasta com elástico tamanho ofício 

 Saquinho de celofane liso, tamanho ofício com 10 unidades 

 1 caixa de lápis de cor gigante ( JUMBO ) 

 1 caixa de giz de cera 

 1 estojo de hidrocor  (ponta grossa com 12 cores) 

 2 tubos de cola branca de 250 gramas 

 1 tubo de cola branca de 40 gramas 

 2  potes de massa de modelar  de 500 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) 

 1 revista velha para recortar 

 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:  palitos de fósforos,  botões, pratos de papelão (5unidades/ médios na cor natural),  

 

 

O livros da Editora SM podem ser adquiridos pelo endereço www.smdireto.com.br, parcelado e com 

desconto, adicionando o número de voucher abaixo. 

 

Pré I – Voucher 39612EI7  

 
 

LIVRO: PROJETO PAI – PENSAMENTO, AÇÃO E INTELIGÊNCIA, EDUCAÇÃO INFANTIL (4 ANOS) – Marian 

Basqués – Editora SM  -  OBS – Solicitamos que seja feita encadernação! 

 

 

LIVRO DE PROJETO BILÍNGUE:  

 

 CTJ- KINDER 1 – ISBN 9786685738445 
 

COMPRA ON LINE COM 10% DE DESCONTO: ACESSE www.sbs.com.br/escolapioxii 

 

 
 

OBSERVAÇÕES: 

 

 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. 

 Outros materiais poderão ser solicitados, ao longo do ano letivo, em decorrência do trabalho e das propostas 

desenvolvidas. 

 

http://www.smdireto.com.br/
http://www.sbs.com.br/escolapioxii

