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Lista de Material – Pré Escola I - Educação Infantil 
 

Materiais 
 
2 lápis preto grafite 

1 borracha 

1 apontador 

1 estojo com 3 divisórias 

1 caixa de lápis de cor – sugestão: Eco lápis 12+3 Caras e Cores, Faber-Castell 

1 jogo de caneta hidrográfica, ponta fina com 12 cores - sugestão: Canetinha hidrográfica “Vai e 

vem” - Faber-Castell 

1 caixa de giz de cera grande – 12 cores – sugestão: Ecogiz – Faber - Castell 

4 caixas de massinha com 12 cores sem glitter - sugestão: UTI GUTI  

1 pote de plástico pequeno (para guardar a massinha) 

1 pasta fina vermelha transparente de plástico com elástico (para Lição de Casa)  

1 pasta fina amarela (para Ciranda do livro e Biblioteca) 

1 bloco criativo A4 (24 ou 32 folhas dependendo da marca) 

2 blocos de desenho branco A3 140g/m2 com 20 folhas  

1 revista com muitas figuras  

1 pacote de palito de sorvete 

1 caixa de tinta guache com 6 cores – 15ml cada  

1 estojo de aquarela em pastilhas com 12 cores - sugestão: Faber-Castell  

1 pacote de sacos plásticos com 4 furos A3 transparentes grossos (10 unidades) 

 

Materiais de uso comum para novos alunos – ingressantes em 
2021 

Atenção: A aquisição da lista destes materiais estará suspensa temporariamente caso o 
isolamento social se prorrogue. 
 

1 pincel chato nº16 com nome 

1 caixa de cola colorida  

2 livros para colorir  

1 pacote de algodão  

1 camiseta usada de adulto para aula de Arte  

1 tesoura escolar sem ponta com o nome do aluno gravado 

2 tubos de cola líquida branca, de 35g a 40g  

4 tubos de cola em bastão 20g - sugestão: Pritt  

2 pacotes de lantejoula grande 

10 botões redondos (tamanho grande, cores diversas)  
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Inglês 

Programa Bilíngue – International School 

 

Música 
 
20 folhas de sulfite 

 

Importante 
 

• Os materiais deverão ser entregues na semana de 26 a 29 de janeiro de 2021, na portaria 
para equipe de inspetoria e deverão estar etiquetados com o nome completo e a série 
do(a) Xaveriano(a).  

• Diariamente, o(a) Xaveriano(a) deverá trazer na mochila: 1 garrafinha, 2 máscaras e um 
frasco de álcool em gel. Lembramos que dispomos de dispensers de álcool em gel 
espalhados pelo colégio. 

• Havendo necessidade, materiais como lápis, borracha e apontador, deverão ser repostos 
pela família ao longo do ano.  

 

Observações 
 

 

 
UNIFORMES 

      Os uniformes do Colégio São Francisco Xavier poderão ser adquiridos na loja Thiamar, 
localizada na Rua Silva Bueno 1156 – Ipiranga, São Paulo. 

      Telefone: (11) 2272-4519 ou (11) 96842-4519 (Whatsapp). 

      A loja funciona de segunda-feira a sábado, das 10h às 18h.  

      Salientamos que o uso dos modelos antigos será permitido. Portanto, não existe a pronta 
obrigatoriedade do uso das peças que compõem os novos modelos. 

 

 

 

 

 

A LIVRARIA DA PRAÇA fará a venda dos materiais didáticos via online e 
estará no Colégio São Francisco Xavier no período de 11 a 21 de janeiro 
de 2021, das 9h às 17h.   
 
Telefone para contato: 97661-6336. 
 


