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LISTA DE MATERIAL 2020 – EDUCAÇÃO INFANTIL 

PRÉ-ESCOLA I – 4 anos a 4 anos e 11 meses 
 

 

Quantidade Material 
03 Caderno de desenho com 96 folhas (espiral grande/horizontal) encapado com plástico amarelo; 

01 Pasta Polionda amarela c/ alça de elástico (4 cm de largura) 

01 Pasta Clear book (amarela) 

01 Caixa de canetinha jumbo triangular  

02 Potes de guaches – 250 ml, nas seguintes cores: branca/verde claro 

01 Camiseta branca com manga (tamanho adulto) – Não precisa ser nova. 

01 Caixa de lápis de cor (Eco lápis caras e cores) 

01 Tela (30 cm x 40 cm) 

04 Lápis preto (Jumbão) 

02 EVA com glitter (dourado/rosa) 

01 Borracha branca 

01 Tesoura sem ponta  (com o nome do aluno) 

01 Pincel Tigre médio 

01 Pincel batedor 

01 Rolinho de espuma com cabo – 5 cm (Roma) 

02 Cola branca 500g - Polar 

02 Potes de massa de modelar Soft (500g) 

01 Pacote de chamequinho (rosa) 

01 Caixa de giz de cera caras e cores 

03 Papel 40 Kg (branco) 

02 Papel 40 Kg (colorido) 

01 Conjunto de letras e números emborrachado (EVA) 

01 Lixa grossa (madeira ou ferro) 

01 Saco de areia colorida de 1kg (areia de aquário) 

01 Saco de confete 

05 Pacotes de papel color set  

01 Pacote de palito de picolé colorido (100 unid.) 

01 Esteirinha  

02 Rolo de durex largo 

03 Rolo de durex colorido 

01 Rolo de fita crepe 

02 EVA (marrom/branco) 

01 Pacote de color set grande 

02 Saco de pena 

01 Papel laminado (dourado) 

01 
Jogo Pedagógico (sugestões: quebra-cabeça, jogo da memória, quebra-cabeça,  lego...) 

MATERIAL RESISTENTE (MDF) 

02  
Livros paradidáticos adequados à idade, etiquetados com o nome completo e turma. Sugestão de 

editoras: Brinque-Book, Zit, FTD, Cortez, Moderna, Ática...) MATERIAL RESISTENTE 
 

 

MATERIAL DE USO PESSOAL QUE DEVERÁ SER MANTIDO NA MOCHILA 

(Todos os objetos precisam estar identificados com o nome do aluno) 

01 Necessaire com creme dental e escova de dente (necessária a substituição durante o ano letivo). 

01 Lancheira 

01 Copo  

01 Toalha de mão (com nome do aluno bordado) 

01 Muda de uniforme (guardada em saco plástico na mochila) - diária 

01 Caixa de Lenço de papel 

01 Caixa de Lenço umedecido  

http://www.colegiorealengo.br/


 

OBS: Ao longo do ano poderá ser solicitada reposição de alguns materiais. 

 

 

 
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

 
• Todo material deverá ser entregue no dia 04/02/2020, na reunião dos responsáveis devidamente identificado com 

nome completo e ano de escolaridade; 

• A partir do dia 02/03/2020, todos os alunos deverão comparecer com uniforme completo (incluindo tênis preto e 

meias brancas). Todas as peças do uniforme devem conter identificação do lado avesso ou interno.  

• 04/02/2020 - Reunião com responsáveis 

Pré I – 13h30. 

• 05/02/2020 – Início das aulas. (Atenção aos horários de adaptação contidos no Manual de informações, recebido 

no ato da matrícula) 

Horário: 13h às 17h10 

 

UNIFORMES DE USO DIÁRIO E PSICOMOTRICIDADE 

UNIFORMES 
- O uso diário do uniforme é obrigatório, inclusive nas aulas de Psicomotricidade; 

- Não é permitido uso de: casaco que não seja do uniforme da escola, tênis de plástico transparente, sandália, sapatilhas 

ou chinelo, meia que não seja visualizada fora do tênis, boné e meias calças coloridas; 

- Nenhuma peça que compõe o uniforme pode ser rabiscada, cortada ou modificada em seumodelo original.  

- Modelo da camisa do uniforme é básico “T-shirt”. Não temos camisa em modelos “baby look”. 

Adquira o tamanho adequado. 

 

 

UNIFORME DIÁRIO 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livros Didáticos 
 
TONI ITINERÁRIOS VOLUME 2 

ISBN 7898652402746 

 

PLATAFORMA: FTD 

Adquirindo o material didático da Editora FTD via plataforma, o aluno recebe desconto e frete gratuito com 

a retirada dos livros na escola.  

Para compras acesse: ftdcomvoce.com.br, adicione em Alunos e Livros dados no cadastro e insira o cupom: 

LIVROS20RJAME. 

Informações - Central de Relacionamento: (21) 3003-4494 

 

PROJETO BILÍNGUE 

Para o estudo bilíngue adotamos o material do CNA, que é de uso obrigatório durante as aulas. 

 

* O material já está a venda em nossa instituição. 
 

- bermuda de tactel 

 

- camisa meia manga 

 

- tênis preto 

 

- meia branca 

 

- calça e casaco do Colégio 

- camisa meia manga 

 

- tênis preto 

 

- meia branca 

 

- calça e casaco do Colégio 

 

- short ou saia do Colégio 

MASCULINO FEMININO 



 

 

UNIFORME DE PSICOMOTRICIDADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Não é permitido o uso de bermuda ou qualquer tipo de vestimenta que não seja a estipulada acima. 

 

 

 

 

Contato dos Fornecedores do Uniforme Escolar 
 

• BITTH CONFECÇÕES LTDA – Uniformes escolares e esportivos 

Telefones: 3336-5541 / 3555-5556 – Sr. Henrique 

 

• CONFECÇÕES LUDUCRIS – Uniformes escolares e esportivos 

Telefone: 3333-3030 - D. Dulce 

 

 

 

Atenciosamente, 

Equipe Pedagógica. 

  

- sunga 
 

- touca 
 

- boia de braço 

- short de tactel 

- camisa regata 
 

- tênis preto 
 

- meia branca 

- maiô 
 

- touca 
 

- boia de braço 

- short de helanca 

- camisa regata 
 

- tênis preto 
 

- meia branca 

MASCULINO FEMININO 

PISCINA 

(NATAÇÃO) 

QUADRA 


