
 

   

São José 
Escola de Ensino Fundamental 

Pré A (4 anos) 

Lista de Material Escolar 
Início das aulas: 18 de fevereiro de 2019 

 

Material de uso pessoal (deve vir identificado com 

nome do aluno e fica na escola) 

03 fotos 3x4 
01 toalhinha identificada para higiene (pequena) 
02 caixas de lenço de papel 
01 pasta com elástico (plástica) 
01 guardanapo (jogo americano) 
 

Material de uso coletivo 

01 caixa de gizão de cera curto 
01 caixa com 12 lápis de cor (grande) 
01 pacote de pratinho descartável (10 unidades) 
03 lápis pretos   
500 folhas de papel A4 branco (sem pauta) 
100 folhas de papel A4 colorida 
01 pacote de folhas color set 
2 metros de TNT 
2 folhas de papel crepom (colorido) 
01 pincel médio com o nome nº 12. 

02 folhas de EVA grandes 
01 conjunto de tinta tempera 
01 jogo pedagógico (para ficar na escola) 
01 revista para recorte 
03 caixas de massa de modelar 
01 pacote de palito de churrasco 
01 pacote de palito de picolé 
01 pote de margarina grande, vazio e com nome 
 
Material pedagógico de uso pessoal (deve vir na 
mochila diariamente) 
01 lápis preto 
01 borracha macia 
01 apontador 
01 caixa de lápis de cor com 12 cores 
01 merendeira 
01 conjunto de hidrocor com 12 cores 
01 tubo de cola líquida branca 
01 tesoura sem ponta 

 

 
 

 
IMPORTANTE 

• Todos os materiais deverão estar identificados com o nome dos(as) alunos(as).  

• Durante o ano letivo poderão ser pedidos materiais mais específicos para alguma atividade especial. 

• Os materiais da pré-escola devem ser entregues na secretaria no dia 25 de fevereiro de 2018.  
 

 
UNIFORME ESCOLAR 

O uniforme escolar é de uso obrigatório para todos os alunos, conforme o termo de adesão às normas escolares aceito pelo 
pai ou responsável durante a matrícula. 

• Négina’s – Rua Bagé,1301 – Niterói / Canoas – Fone: 3475.3645 / 99845.7319 

• H90 Uniformes - Rua Venâncio Aires, 424 – Niterói / Canoas - Fones: 98495.7895 / 3785.6434 

• Verzeris Confecções – Rua: Santos Dumont, 1347 - Niterói / Canoas – Fone: 3077.3649 
 
 

 
MATERIAL DIDÁTICO 

 

• Projeto Líder em Mim. Franklin Covey Co. – SOMOS Educação. 

• Apostila de inglês 

• 1 agenda escolar. 

• 2 arquivos para portfólio de acompanhamento do desenvolvimento infantil (pastas de papel personalizadas da 
escola, 1 por semestre). 

Total: R$ 325,00* 
 
* Valor para compra na secretaria da escola.  
** Pode ser parcelado somente no cartão em até 6x.  
*** Desconto de 5% para pagamento à vista (dinheiro ou débito). 

 
 

 


