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PRÉ 1 
 

01 Mochila (com ou sem rodinhas). 
01 Lancheira. 
01 Estojo com 2 divisórias 
02 Caixas de Lápis de cor grosso e gigante de 12 unidades 
01 Pasta preta com 100 plásticos 
01 pasta capa de plástico de elástico 
03 Lápis grafite gigante grosso 
02 Borrachas brancas 
01 apontador  
02 Cadernos brochura grande de capa dura com 96 folhas 
01 Pote de guache 250gr (marrom) 
02 Tubos grandes de cola branca 
02 Colas bastão grande 
02 Fitas crepe. 
300 Folhas de papel sulfite branco A4 (opcional). 
100 Folhas de papel sulfite colorido A4(opcional). 
03 Folhas de papel color -set (amarela). 
02 Folhas de papel cartão (01 folha verde e 01 folha laranja) 
03 Folhas de EVA (01 marrom/ 01 rosa/ 01 roxa) 
02 Folhas de EVA estampado 
02 Folhas de EVA com glitter vermelho 
01 Tesoura pequena sem ponta (com o nome do aluno gravado) 
01 pincel nº 14 
01 revista velha 
01 Brinquedo pedagógico de montar/encaixe para faixa etária 
 
Higiene Pessoal:  
02 Escovas de dente  
02 Cremes dentais.  
 
Uniforme Escolar de Verão e Inverno é de uso obrigatório (A venda é feita no IAL). 
 
OBS: Brinquedos pedagógicos e ou livro educativo serão apresentados na reunião, no dia 23/01/2017 para aquisição 
futura dos pais. 
 
 
Observações:  
 

• Os materiais escolares deverão ser entregues a partir de 13/01/2017 na secretária do Ialzinho das 8h às 11h 
ou das 14h às 17h até dia 10/02/2017. 

• Após 02 meses de aula só serão devolvidos os MATERIAIS DE USO 
PESSOAL.                                                                                                                                                  

                                        
 
 
 

 
ATENÇÃO PARA A 1ª REUNIÃO 

 
             No dia 23/01/2017 às 19horas no Salão Nobre do IAL, acontecerá a primeira Reunião       

de Pais: 
 1º momento no Salão Nobre, 2º momento atendimento em sala pela Profª do aluno(a), 
onde terão a oportunidade de conhecer a proposta pedagógica e saber um pouco mais 
sobre a nossa Escola. 
 

                                      

 


