
 

LISTA DE MATERIAIS 2018 

EDUCAÇÃO INFANTIL - NÍVEL B 

01 Pacote de algodão 

50 Folhas de desenho A3 (120g) 

01 Livro de literatura infantil referente a valores, formas 

geométricas, alfabeto, numerais ou família                        

(com gravuras grandes e texto pequeno) Exceto contos 

de fadas 

02 Potes de tinta guache (250ml) cores primárias 

01 Pacote de palitos de picolé colorido 

02 Folhas de papel Color Set 

02 Folhas de papel Cartaz colorido 

200 Folhas de papel Desenho A4 (180g/m2 ou 150g/m2) 

02 Folhas de papel Crepom (cores primárias) 

* 01Caixa de giz de cera grosso Curton (15 cores)  

04 Caixas de massa de modelar (12 cores) exceto Goeller  

* 01 Conjunto de canetas hidrográficas grossas  

(12 canetas) 

* 01 Caixa de lápis de cor 12 cores (jumbo) 

01 Tubo de cola lavável (500g) e um 01 tubo (110g)  

com tampa de rosca para facilitar a reposição 

03 Pacotes Colorset  A4 (sortidos) 120g 

01 Peça de fita mimosa (10 metros) 

*02 Lápis preto Nº. 2 (identificado c/ nome do 

estudante) 

01 Tubo de cola glítter (prata, dourado ou cristal) 

* 01 Apontador de lápis com 2 furos 

* 01 Borracha 

01 Lixa (grossa) 

01 Estojo múltiplo para armazenar os materiais escolares 

individuais marcados com asterisco. 

06 copinhos de iogurte (limpos) 

01 Pacote de aplique de E.V.A (pequeno) 

 

 

 

 
01 Revista usada (para utilização em sala de aula) 

01 Pasta de ferragem (para avaliação) 

*01 Tesoura sem ponta (sugestões: Tramontina ou 

Mundial) 

01 Toalha pequena e um guardanapo de pano pequeno 

(para usar na merendeira)  

04 Sacos plásticos tamanho ofício (com 4 furos) 

01 Pasta plástica 20mm tamanho (A4) 

01 Pasta plástica c/alça 20mm tamanho (A3) 

02 Fotos 3x4 

01 Caderno de desenho (sem linhas) - Meu 1º caderno 

(NORMA ou CREDEAL) - preferencialmente 

02 Folhas de E.V.A (40 X 60 )  

01 Pacote de lantejoulas (grandes) 

10 Botões (com enfeites) 

01 Pincel Nº. 10 (redondo) 

01 Pincel Nº. 20 (redondo) 

01 Agulha para tapeçaria 

01 Camiseta grande, usada, para proteção em atividades 

de pintura (identificada)  

01 Caneta retroprojetor  

01 Pote de sorvete (vazio) retangular 

01 Tubo de cola transparente para artesanato (105g) para 

E.V.A e isopor. 

01 Pacote de prendedores de madeira 

01 Rolo de fita adesiva parda (não plástica) 

01 Rolo de fita adesiva (transparente larga) 

OBSERVAÇÃO: 
OBS: OS ITENS ASSINALADOS COM 

*(ASTERISCO), SÃO DE USO INDIVIDUAL DO 

ESTUDANTE E SERÃO ACONDICIONADOS 

DENTRO DO ESTOJO MÚLTIPLO. 

 

TODOS ESTES MATERIAIS DEVERÃO                   

ESTAR IDENTIFICADOS. 

 

 

 

 

ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DO BRASIL 
Rua: Alarico Valença, 161 Porto Alegre/RS - Fone: 3336.4509 ou 3336.9739 



ESTIMADAS FAMÍLIAS, PEDIMOS ATENÇÃO PARA AS INFORMAÇÕES 

QUE SEGUEM: 

 

Dia 15 de fevereiro: Reunião de Pais da Educação Infantil (Turmas do NA e NB) às 

18h30min.   

Dia 16 de fevereiro: Entrevista com Pais da Educação Infantil, no horário marcado no dia da 

reunião (Turmas do NA e NB).  

 Os pais da Educação Infantil deverão trazer o material escolar no dia da entrevista 

(devidamente identificado com o nome do estudante, inclusive na sacola). 

 Dia 19 de fevereiro: Horário especial: Manhã: das 09h às 11h – Tarde: das 14h às 16h. 

 Dia 20 de fevereiro: Horário normal: Manhã: das 07h45min às 11h45min  - Tarde: das 

13h30min às 17h30min.   

A agenda escolar é de uso diário, devendo sempre ser portada pelo(a) estudante. 

Trazer diariamente uma garrafa para água. 

Para a prática de Educação Física, o(a) estudante deverá estar vestido adequadamente. 

Nossos uniformes encontram-se à venda nas lojas: ESPAÇO DO SABER (fones 3384.6512 - 

99190.7910) e SUNFISH (fones 33365401 - 33191960). 

O uso do uniforme completo é obrigatório a partir do 1º dia de aula (não será permitido “barriga de 

fora”), devendo ter suas peças identificadas com o nome completo do(a) estudante. Confira em nosso 

site: www.escolansbrasil.com.br. 

Não será permitido o uso de camisetas de times de futebol e da Escolinha de Futsal Gol de Placa na 

Escola. 

O aparelho celular, bem como MP3, máquina fotográfica, tablet e similares não serão permitidos no 

horário de aula. Eventuais perdas ou danos não é responsabilidade da Escola (conforme o Contrato de 

Prestação dos Serviços de Educação Escolar - Cláusula 9 Parágrafo 2). 

O Corretivo não é permitido na Escola. 

 

OS ITENS DESTA LISTA VOCÊ ENCONTRA À VENDA NAS LIVRARIAS: 

              Av. Independência, 363    F: 2118-2600 
 
 
 

 

                      
 

                   
 

 

Faça sua lista escolar com quem entende do assunto. 

    LIVRARIA CERVO, há 35 anos ao lado da educação! 

              Barão do Amazonas, 985 – F: 33391611 

                Borges de Medeiros, 438 – F: 30244006 

                Bourbon Country – F: 30243333  

              Apresente a lista e receba 10% de desconto para 

pagamento à vista nas  

              compras de material escolar, exceto nos livros 

didáticos e/ou literatura.                         

http://www.escolansbrasil.com.br/

