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LISTA DE MATERIAL ESCOLAR - 2017 

 

Material que deve constar o nome do aluno 
1 pasta plástica tamanho ofício com elástico  

1 almofada 40 x 40cm 

1 toalha de mão (com nome bordado ou escrito em caneta para tecido) 

1 organizador de plástico tamanho ofício par guardar o material 

1 caixa de lápis de cor com 12 cores (grande) Obs: colocar o nome em todos os lápis 

2 lápis grafite preto 

1 borracha macia 

1 tesoura escolar sem ponta  

1 estojo de hidrocor grande com 12 cores (tipo Pilot) Obs: colocar o nome em todos os itens 

1 toalha de mesa 30 x 30cm  (com nome bordado ou escrito em caneta para tecido) 

1 avental plástico com manga 

1 estojo escolar grande com 2 divisórias para lápis, borracha, tesoura... 

1 lancheira 

MATERIAL PARA LÍNGUA INGLESA: 

1 pasta de papelão com elástico (com identificação do aluno) 
 

Material que não precisa constar o nome do aluno 

1pct de lantejoulas  
1 caixa de giz de cera  com 12 cores (curton)- Meninas 

1 caixa de giz pastel- Meninos 

3 caixas de massa de modelar  com 12 cores (grande)  

1 conjunto de tinta têmpera com 12 cores 

2 lixas d’água preta P600 

1 pincel redondo pequeno, tipo broxinha, nº 835 (sugestão de marca – Tigre) 

2 tubos de cola branca 90g.        

2 cola bastão grande 

5 etiquetas nº. 9,0 cm x 2,0 cm  

2 revistas para recorte (favor retirar as gravuras de violência e sensuais) 

5 sacos plásticos – tamanho ofício 

2 caixa de plasticor 

1 caixa de papelão dura (tamanho ofício) 

1 pacote de palitos colorido (tipo picolé) 

2 durex colorido 

1 jogo pedagógico quebra-cabeça, memória, alfabeto, móvel ou jovem construtor (de acordo com a faixa etária) 

 

Livro Infantil – sugestões de editora: Ática, Scipione, Brinque Book, Companhia das letrinhas. 

Livro Didático: - Projeto Ápis – Educação Infantil 1- Autor: Luiz Roberto Dante e Noemi Bianchini Editora: Ática 
 

 

OBSERVAÇÕES: 

O valor referente a aquisição do Portfólio será informado na primeira semana de aula e deverá ser pago na 

mensalidade 04/2017 (10/03/17). 

1- Os materiais acima solicitados deverão ser repostos mediante a necessidade. 

2- A taxa de material cobrada no ato da matrícula se destina exclusivamente à aquisição de material para uso do aluno na 

Escola.  

3- Entrevista com a professora (a Escola agendará horário individual) 

4- Durante o ano poderão ser solicitados outros materiais. 

5- Início do uso do livro didático 07/03/2017. 

 
OS MATERIAIS PODEM SER ENCONTRADOS: 

Livraria Plimque - Av. Teresópolis, 2908 - Tel. 3336-8289/3336-1740 

Livrarias Kaçula – Rua Rodrigues da Fonseca,1518  - Fone:3246-97-56/ Av.Cavalhada,2566 - Fone:3247-16-55 / 

Av.Icaraí, 1340  - Fone:3249-12-24/ Avenida Andradas,736 - Fone:3228-67-62 

Livraria e Papelaria Cepal – Rua Vigário José Inácio, 288/ Centro. Tel. 3226-8287 

 
 

 

 
 

Venda de livros das Editoras Ática, Scipione, Oxford e FTD na Escola com desconto especial!  

Datas: 21 e 22/02/2017 e ainda dia  06/03/2017 – das 8h às 17h30min *sem fechar ao meio dia 

 Pagamento: Dinheiro ou cartão (Visa ou Master. Serão feitos parcelamentos no cartão) 
 

http://www.isl-rs.com.br/

