
 

ESCOLA LUDOVICO PAVONI 

LISTA DE MATERIAL - 2014 

 PRÉ II (B) 

 
 1 caderno de capa dura grande (com nome) 

 1 caderno de desenho grande (capa dura) 

 1 jogo de cola colorida 

 2 caixas de lápis de cor (grande) 

 2 caixas de gizão de cera estaca (cores variadas) 

 1 jogo de caneta hidrocor  ponta grossa 

 4 vidros de cola (90g) 

 2 potes de tinta guache (250ml) cores variadas 

 1 pincel nº 16 (com nome) 

 1 tesoura sem ponta com nome 

 1 pasta de plástico fina com elástico 

 3 pastas de plástico com trilho  

 1 revista usada para recorte 

 1 brinquedo educativo de encaixe (faixa etária) 

 50 palitos de picolé (arredondados) 

 1 avental com nome 

 12 pregadores de roupa 

 2 caixas de massa de modelar (sem ser SOFT) 

 1 foto 3x4  atualizada da criança 

 1 novelo de lã – qualquer cor 

 1 caixa de algodão 

 1 lixa d’água Nº150 

 1 pote de sorvete vazio (retangular) 

 1 estojo (para lápis, borracha e apontador) 

 1 pacote de bolas coloridas de soprar  (Nº 8) 

 1 bloco de papel Canson A4 (A4 - 210mm x 297mm.140g/m2 creme) 

 1 pacote de Filipinho A4 (8 cores) 
 
 
Material permanente: 2 lápis,  2 borrachas e 2 apontadores  
 
LIVRO DIDÁTICO:     PROJETO PRIMAVERA - 5 a 6 anos 
                                   3ª EDIÇÃO - 2012 
                                   Edições SM                                   

 
LIVRO DIDÁTICO DE INGLÊS: Hello!  PRE BOOK 3 
                                                     Eliete Canesi Morino 
                                                     Rita Brugin de FAria 
                                                     Editora Ática 
 
OBSERVAÇÕES   1)  Será obrigatório o uso da agenda da escola. 
   2) Todo o material deverá vir com o nome do aluno. 

3) O início do uso do livro didático será no dia 20/02/2014. 
 
 
 
 



 
UNIFORME: 
 O uniforme será vendido na Tecprint (3323-1967 / 3322 – 4333) 
 
  
Meninas: 

 camisa ou camiseta para Educação Física 

 bermuda ou saia 

 calça jeans azul sem adereços (no inverno) 

 tênis 
 
Meninos: 

 camisa ou camiseta para Educação Física 

 bermuda de tactel 

 calça jeans azul sem adereços (no inverno) 

 tênis 
 
 

INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2014: 05 DE FEVEREIRO 

HORÁRIO DE ENTRADA  MANHÃ: 07h10min TARDE: 12h50min 

 

  

 


