
  

                                                                                                         
 

Material escolar para o Pré II Avançado / 2018 

 
100 folhas de sulfite colorida A4 

02 blocos de papel criativo colorido 
02 blocos de canson  A4  branco 

02 envelopes ofício (amarelo) 

01 caixa de lápis de cor grande 

01 jogo de canetinhas (ponta vai e vem) 

01 pote (500 g) de massinha de modelar soft 

01 caixa de giz de cera grosso 

01 caixa de cola colorida (6 cores) 

01 caixa de tinta guache (6 cores) 

01 pincel nº 12 

01 rolo de fita de cetim médio (amarelo) 

01 pasta de polipropileno azul para  A4 

04 refis de cola quente (fino) 

01 dupla face (branca) 

01 camiseta adulto para pintura com tinta (tamanho P, podendo ser usada) 

06 folhas de E.V.A (na cor bege) 

01 metro de contact transparente 

02 fitas crepe larga 

06 metros de TNT colorido 3 m de cada cor: laranja e preto 

02 lápis preto 

01 borracha 

01 apontador 

01 cola branca pequena (líquida) 

01 cola branca 500g (líquida) 

02 colas branca grande (bastão) 

01 tesoura sem ponta 

01 estojo escolar com três divisórias  

 

Manter na bolsa: 

• 01 nécessaire de higiene contendo: 01 escova dental infantil, 01 creme dental infantil e 01 toalhinha (a toalhinha 

deve ser trocada diariamente, de preferência identificada com o nome da criança).  

 
22/01 às 19h 

ENTREGA DOS MATERIAIS NA ESCOLA DEVIDAMENTE ETIQUETADOS COM O NOME DO ALUNO. 

 

Sejam Bem Vindos ao Trilhando, é um prazer tê-los conosco! 
Construindo Valores Para A Vida 

Todo material deverá conter o nome da criança 
  

Enviar todos os dias na mochila 
• 02 Trocas de roupas completas conforme o clima 

• 01 Tênis/sapato e meia para troca (se necessário) 

Lembramos que o uniforme é obrigatório e deve 
ser usado completo todos os dias. 

(manter todas as peças bordadas com o nome da criança)  

 

Material para o Projeto Acolhida 
01 foto atual da criança 10x15 
01 foto da criança com a família 10x15 

A LISTA COMPLETA DE MATERIAL ESCOLAR VOCÊ ENCONTRA NA 

 

Av. Jacob Macanhan, 358, loja 6. (Esquina com a Multiloja) Telefone: (41) 3033-2508 – WhatsApp 99687-6262 
Email: vendastonerjet@terra.com.br   Entrega Gratuita. Compre também pelo site: www.tonerjet.net.br  

 Parcelamento em até 6x sem juros. À vista 5% de desconto 

03 livros infantil 

02 jogos pedagógicos  

01 brinquedo  

01 garrafinha squeeze para água- identificada 
com o nome da criança  

02 caixas de lenço de papel 

01 pacote de palito de sorvete (cor-natural) 

01 pacote de palito de churrasco (cor-natural) 
10 grampinhos de roupa 
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