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LISTA DE MATERIAL  2020 
 

PRÉ – Educação Infantil 
 

1. MATERIAL DIDÁTICO - AQUISIÇÃO VIA ESCOLA 
Descrição Valor Editora ISBN Autor 

*Kikus Arbeitsblätter 1 4 x R$ 17,50 Hueber 9783193214317 
Stefan Merkle/Edgard 

Garlin 

**Educação Tecnológica 4 x R$ 85,50 
ZOOM 
Editora 

Educacional 

 Vinicius Signorelli (et al) 

Inglês 
Serão utilizados livros de histórias e paradidáticos, jogos e outros 
materiais elaborados paralelamente aos projetos desenvolvidos.  

O custo será incluso na taxa de material. 
*Aquisição pela escola opcional. Para aqueles que não optarem pela compra via escola, 

recomendamos adquirir antecipadamente por se tratar de material importado 
**Aquisição pela escola obrigatória 

 
Os materiais adquiridos pela escola serão cobrados em 4 (quatro) parcelas, vencendo a primeira em 
06/01/2020 e as demais com as mensalidades de fevereiro a abril. O boleto da parcela de janeiro 
será enviado pelo WhatsApp Financeiro (99550-3656) ou por e-mail, até 20/12 e os materiais serão 
entregues ao aluno no início de fevereiro, para aqueles que efetuaram o pagamento no prazo 
estipulado. Caso não desejem adquirir o livro de Alemão pela escola, favor enviar e-mail para 
adm@bosquefeliz.com.br ou para o WhatsApp Financeiro acima até 19/12. 

 
2. PAPELARIA 

 
Recomendamos a compra de etiquetas para identificação de todo material escolar, caneta para 
tecido para identificação do uniforme, e contact para o encape de livros e cadernos. 
 
Sugerimos ter em casa um estojo com lápis, borracha, lápis de cor, canetinhas, tesoura, cola e 
apontador, para a realização das tarefas escolares. 
 
Entregar TODO MATERIAL na semana de 13 a 22/01/20, em sacola identificada com o nome do 
aluno para conferência e organização dos professores. 
 
Os pais que desejarem poderão adquirir esses itens bem como serviços de encape nos seguintes 
locais: 
 Papel Verde Papelaria através do telefone 5182-8656/5181-1035, na Rua Américo Brasiliense, 

980, Chácara Santo Antônio ou do email: verdepapel@hotmail.com  
 Paper Clips Papelaria através do telefone 5181-6044/5181-5624 ou whatsapp 98373-8629, na 

Rua Américo Brasiliense, 1502, Chácara Santo Antônio ou do email: 
comercial@paperclips.com.br 



2 
 

 
Sempre que necessário, os pais e/ou responsáveis devem repor o material de uso pessoal. A 
professora avisará via agenda quando preciso. É de extrema importância que os pais providenciem 
o material com antecedência, e que ele seja entregue no prazo estipulado, para garantir o bom 
andamento das aulas. As sobras serão devolvidas ao final do ano letivo. 
 

PRODUTO QTDE DESCRIÇÃO 
Apontadores c/ depósito 2 Enviar as duas unidades no estojo. 
Aquarela 1 Com 12 cores 
Borracha com capa plástica 2 Enviar duas unidades no estojo; 

Caderno brochura universitário 1 
48 fls, capa dura, com margem para: 

 Português, Matemática e Natureza e Sociedade. 
Caderno de desenho 1 96 fls, capa dura, tamanho A4. 
Caneta hidrográfica 1 Conjunto com 12 cores, manter na capa original. 
Estojo 1 Com duas divisórias, será mantido na classe.  
Giz Pastel a Óleo 1 Caixa com 12 cores; 
Gizão de cera 1 Caixa com 12 cores 

Lápis de cor 1 Caixas com 12 cores, enviar as duas unidades com nome 
do aluno. 

Lápis pretos nº 2 3 Enviar todas as unidades no estojo. 

Letra em EVA - alfabeto  
1 

Tamanho grande 5cmx5cmx5mm, cj com bolsinha 
(Sugestão: Seller) 

Números em EVA  1 Tamanho grande de 0 a 9. 
Pasta com elástico 1 Tamanho A4, de 20mm (para lição de casa) 

Pasta documento padrão ofício 
com presilha, 02 furos 3 

1 pasta para disciplina de Alemão com 20 sacos 
plásticos; 
1 pasta para Sondagens de escrita com 15 sacos 
plásticos; 
1 pasta para Atividades e Relatórios com 60 sacos 
plásticos; 

Régua de 15cm 1 Transparente, deixar no estojo. 

Tesoura com ponta redonda 1 Colocar o nome do aluno, pode ser gravado e deixar no 
estojo. 

Tubos de cola bastão 2 Com 40g cada, enviar todas as unidades com nome do 
aluno 

Tubos de cola líquida 1 Com 110 g cada, enviar todas as unidades com nome do 
aluno 

 
3) OUTROS (enviar com o material acima) 

Nécessaire 1 contendo creme dental e escova de dentes  
(para deixar na mala) 

Camiseta de adulto  
(pode ser usada) 1 para aula de Artes (colocar o nome do aluno) 

Potes vazios 1 de sorvete  (se possível) 
Saco plástico tipo Zip 3 10cm largura x 14cm altura - enviar todos 
Gibis 1   
Revistas para recortes 2 Pais e Filhos, Veja, Caras, etc. 
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4) UNIFORME 
 

O uso de uniforme e TÊNIS é obrigatório.  
 
Aquisição diretamente na loja Art Uniformes, localizada próxima ao colégio, na Rua Capitão Otávio 
Machado, 541, Granja Julieta, com estacionamento no local.  
Telefone: 5181-5756. Compras também pelo site: www.artuniformes.com 
 

5) TAXA DE MATERIAL 
 

A cobrança da taxa de material será feita em 4 (quatro) parcelas, de maio a agosto, e será 
precedida de circular específica, enviada por e-mail. A taxa se refere a materiais de uso individual, 
de cunho pedagógico, não inclusos na lista de material.  
 

 
Curso de Férias: a partir de 06/01/20, segunda-feira, das 8h00 às 18h00.  

 
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: em janeiro, das 8h00 às 18h00 (Curso de Férias). 

 
INÍCIO DAS AULAS: 29/01/2020, quarta-feira. 

 

 
 

 


