
 
 

Lista de Material Escolar 2022 
Unidade Recreio dos Bandeirantes 

Educação Infantil / PRÉ - I 
   

1ª Reunião de pais: 02/02/2022 (9h – Turno Manhã / 15h – Turno Tarde) 
Início das aulas: 07/02/2022 

 
 

 
 
 
 
 
 

8   Cartelas de adesivos infantis pequenos   

3  Blocos: escolar desenho branco Filipinho – 140m/ 20 folhas – 297mmx420mm   

1  Caneta permanente preta   

1   Caneta para tecido (qualquer cor)   

1   Pacote de cartolina colorida com 20 folhas (48cm X 66 cm)   

2   Tubos de cola branca 90g   
10   Refis de cola quente grossa   

1   Metro de contact estampado (qualquer tema)   

2   Metros de contact transparente    

3   Placas de EVA com glitter (azul escuro e rosa)   

3   Placas de EVA (qualquer cor)   

1   Rolo de fita crepe   

2  Metros de fita de cetim (qualquer cor)    
1  Rolo de fita durex (qualquer cor)   

1  Rolo de fita durex larga   

2   Caixas de giz de cera 12 cores(uso coletivo)   

1   Caixa de lápis de cor Jumbo 12 cores (uso coletivo)   

2  Folhas de lixa preta   

1   Lupa   

2   Potes massinha de modelar Soft 500g (cores variadas)   

1   Nylon   
1   Pacote de palito de picolé (natural e tingido)   

1   Pacote de papel Kraft A4 300gr – 20 folhas   

2   Folhas de papel 40kg branco (folha grande)   

1   Pacote de papel ofício colorido 100 folhas   

2   Pacotes de papel A4 branco com 100 folhas cada pacote   

1   Folha de papel celofane (qualquer cor)   

1   Folha de papel crepom (cores variadas)   
3   Pacotes de papel Filipinho Color Cards 120m – A4 / 24 folhas 210mmx297mm   

1  Pacote de papel Coleção Eco Cores 110m – A3 / 42 folhas 297mmx420mm   

2   Folhas Papel seda (qualquer cor)   

1   Pincel broxinha nº 835   

3  Revistas usadas   

1   Pacote de saco de celofane transparente (10x15)   

2  Metros de tecido Oxford (amarelo)   
1   Metro de tecido de chita (qualquer estampa)   

1  Metro de tecido algodão cru   

1  Tesoura sem ponta (sem tema)    

1   Pote de tinta acrílica 250ml (qualquer cor)   

1   Kit de tinta para tecido com 6 potes de 15ml   

3  Metros de TNT (qualquer cor)   

2  Canetas para tecido (cores variadas)   
1   Estojo hidrocor grossa (12cores)    

1   Pacote de canudo de papel   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deverão ser entregues dia 02/02/2022, durante a reunião   

LISTA 1 
 
Quantidade                                 MATERIAL DE USO COLETIVO/ED. ARTÍSTICA                                 Checklist 

Para sua comodidade, a escola também oferece a opção de compra da lista 1(material coletivo), mediante 

a taxa de R$450,00(quatrocentos e cinquenta reais), que pode ser dividida em quatro vezes no cartão de crédito, 

a partir do dia 10 de janeiro, na secretaria da escola. 
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1   Par de boias de braço   

1  Camisa branca de adulto P para ser usada nas aulas de Arte   

1  Crachá 9X7   

1  Pacote de lenço de papel    

3  Pacotes de lenço umedecido (para higienização das crianças após atividades de artes na sala)   

1  Nécessaire de higiene (pasta de dente, escova de dente com protetor de cerdas, pente ou escova 
de cabelo). Esses materiais deverão estar, diariamente, e na mochila. 

  

1  Sabonete líquido tipo Johnson e Johnson da cabeça aos pés (para banho do aluno após natação)   
  

 
 
 

1  Pasta Catálogo preta montada com 200 sacos plásticos para atividades   

1  Pasta amarela com 20 plásticos (tipo Clear-Book)   

1  Pasta plástica com elástico pequena polionda amarela 2,5cm para a agenda   

1  Pasta com elástico amarela – tamanho A4   
 
 

 
 

 

 
 
 

1  Jogo educativo de acordo com a faixa etária.   

 

 
 
 

1  Caderno de desenho sem pauta 96 folhas (encapados com contact amarelo)   

1  Brinquedo de acordo com a faixa etária para o cesto da sala (pode ser usado e em bom estado)   

1  Tela 20X30 para pintura   

 

 
 
 

1  Maiô ou sunga da escola   

1   Par de chinelos   

1  Toalha    

1  Touca da escola   

1  Saco impermeável para roupa molhada   

1  Bolsa para levar a roupa de natação separada da mochila   

 OBS.: O material de natação deverá vir com o nome do aluno. 
 

  
 
 
 

 
 
 
 

 
1 kit 

 SISTEMA UNO INTERNACIONAL 
O material deverá ser adquirido pela internet no site:  
www.sistemauno.com/br/unoi/pagamento  
 

  

 
 

1 Kit  Será vendido de forma on-line pelo site https://apdz.com.br/teamlab50b72/   

Quantidade                                        MATERIAL DE USO PESSOAL                                                            Checklist 

Deverão vir na mochila, no primeiro dia de aula, devidamente identificados   

Quantidade                                                             PASTAS                                                                       Checklist 

Quantidade                                                     JOGO EDUCATIVO                                                              Checklist 

LISTA 2 (Entregar em saco separado da lista 1) 
(Os materiais abaixo relacionados deverão estar devidamente identificados e serem repostos sempre que necessário.) 

Quantidade                                             MATERIAL PEDAGÓGICO                                                        Checklist 

Quantidade                                             MATERIAL DE NATAÇÃO                                                            Checklist 

Quantidade                                             MATERIAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA                            Checkilist                          
Checklist 

Quantidade                                                    LIVROS DIDÁTICOS                                                               Checklist 

http://www.sistemauno.com/br/unoi/pagamento
https://apdz.com.br/teamlab50b72/
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A livraria Eldorado terá um sistema exclusivo para atender os responsáveis na compra do material de inglês. Além das facilidades, alguns materiais 
serão vendidos em "packs", o que melhora o custo final dos livros. 
Eles estarão presentes na escola nos dias das reuniões dos pais e também oferecerão entrega em domicílio, mediante pagamento da taxa de 
entrega. 
 
 

 Todos os livros e packs com desconto, em até 4x no cartão;  

 Frete para entrega em domicílio no valor fixo de R$ 10,00; 
 Atendimento pelo telefone da loja 21-25694747; 

 Atendimento pelo WhatsApp exclusivo para o IMF 21-970290274. 
 

Sugerimos que o material de inglês NÃO SEJA COMPRADO PELO SITE DA LOJA, já que as condições de desconto e de entrega foram customizados, 
a fim de que os preços dos livros e do frete sejam diferenciados. 

 

 
 
 
 
 

 Todas as roupas e objetos pessoais devem ser identificados com o nome do aluno.  

 É necessário enviar, diariamente, uma muda de roupa extra na mochila. 
 Todo o material solicitado deverá ser entregue na Reunião de Boas-vindas, que acontecerá no dia 02/02/2022, na escola, às 

9h (para as turmas do turno da manhã) e às 15h (para as turmas do turno da tarde). A presença do responsável é 
fundamental. As professoras só receberão a lista de material que estiver completa. Os responsáveis que não entregarem o 
material nessa data, poderão entregar até o primeiro dia de aula. 

 

 
 

 

9780997603606 PACK: MOUSE AND ME 2 SB/ LITTLE ARTIST A Ed. Oxford 

1  Pasta envelope amarela no tamanho A4   

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

Quantidade                                             MATERIAL DE INGLÊS                                                                 Checklist 

 

NÃO COLOQUE O NOME DA CRIANÇA NO LIVRO, ATÉ A 

CONFERÊNCIA DO PROFESSOR. 


