
COLÉGIO UNILAVRAS 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR - 2020 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

PRÉ - II 

 

Prezados(as) Pais, Mães e/ou Responsáveis, 
 

Bem-vindos ao Pré II do Colégio Unilavras! 
No decorrer do ano letivo, nossas crianças farão uso de alguns materiais individuais e coletivos, os 
quais, vocês precisarão adquirir. Outros poderão ser solicitados de acordo com as diversas 
atividades teóricas e/ou práticas propostas ao longo do ano. 
 

MATERIAL 1 – Uso individual 

Deverá ser entregue no primeiro dia de aula, devidamente identificado com                                            
o nome do(a) aluno(a). 

 01 Copo branco plástico resistente 

 01 Tesoura modelo tradicional, sem ponta, de boa qualidade, para facilitar o desempenho 
nos recortes  

 01 Caderno sem pauta com 96 folhas – CAPA DURA – (Para Casa) 

 01 Pasta de polionda com alça e elástico – VERDE 

 01 Livro Infantil - Coleção: Vou te contar – Ruth Rocha – Editora Moderna 
(Os títulos serão passados pelas professoras na primeira semana de aula) 

 

 

MATERIAL 2 – Uso individual e diário 

Os itens listados abaixo: 
 deverão ficar dentro da mochila do(a) aluno(a) e devidamente identificados. 

 01 Troca de roupa completa 

 01 Escova de dente (infantil) 

 01 Tubo de creme dental (infantil) 

 01 Estojo para armazenar o kit de higiene dental 

 deverão ser entregues na Secretaria do Colégio, nos dias 27 e 28 de janeiro de 2020, 
em um único pacote, devidamente identificado com o nome completo do(a) aluno(a). 

 04 Envelopes branco A4  

 01 Pacote de Eco cores textura 

 03 Eco lápis escolar preto triangular Jumbo 

 01 Rolo de fita adesiva dupla face de espuma “banana - amarela” 

 01 Pincel chato nº10 

 01 Tela 30x30 

 01 Metro de Americano Cru 

 02 Metros de sianinha (cores variadas) 

 04 Metros de fita de cetim lisa 0,5 cm espessura 

 03 Metros de fita de cetim lisa 2 cm espessura 

 01 Pacote de palito de picolé natural – C/100 

 01 Pacote de palito de picolé colorido – C/100 

 04 Folhas de papel color set (cores variadas) 

 01 Folha de papel cartão (qualquer cor) 

 01 Sacola de TNT laranja 30X30 

 01 Pacote de Lumipaper 

 03 Placas de EVA (cores variadas) 



 01 Anilina colorida comestível – 10 ml 

 01 Lixa  

 01 Rolo de papel crepom (cores primárias) 

 02 Canetas de retroprojetor (1.0 e 2.0) 

 01 Cola branca Ateliê Super 250g 

 01 Pacote de Eco Cores 
 

SENHORES PAIS, 

O Colégio Unilavras fornecerá a agenda para todos(as) os(as) alunos(as)                                            
no início do ano letivo. 

   

MATERIAL DIDÁTICO 

Sistema de Ensino ELEVA 

 
O material didático deverá ser adquirido na Secretaria do Colégio Unilavras até o                                        

dia 20 de dezembro de 2019. Ressaltamos que a sua utilização                                                           
ocorrerá logo na primeira semana de aula. 

 
 

UNIFORME 

Gentileza identificar cada peça do uniforme com o nome do(a) aluno(a). 

USO IMPRESCINDÍVEL DIARIAMENTE 

 Calça, short-saia (para meninas), bermuda azul marinho com a logomarca do Colégio 

 Camiseta com a logomarca do Colégio 

 Para os dias de frio casaco ou camiseta de manga longa com a logomarca do Colégio 

 Jaleco padrão Colégio UNILAVRAS para as aulas de Laboratório 

 Tênis (não usar chinelos, sandálias etc.) 
 

O Uniforme poderá ser adquirido nas diversas confecções da cidade. 
 

AVISOS IMPORTANTES 

 

 INÍCIO DAS AULAS: 03 DE FEVEREIRO DE 2020 - 13h 
 

 REUNIÃO DE PAIS: 04 DE FEVEREIRO DE 2020 - 19h 
 

 

CONTATOS  

 
 SECRETARIA: (35) 3694-8161 

                          (35) 3694-8128 
 

 

 

Rua Padre José Poggel, 506 – Centenário 
Lavras/MG 


