
 

Colégio Veritas 

LISTA DE MATERIAL PARA O ANO LETIVO DE 2022 

PRÉ ESCOLA - II 
 

MATERIAL DE USO PESSOAL 
 

1 caderno de desenho grande (para pesquisa) 
1 caderno brochura horizontal  
4 envelopes pardos ou kraft A3 
1 avental plástico para pintura 
1 caixa com 12 cores de lápis de cor  
1 caixa com 12 cores de giz de cera (ponta grossa)  
1 caixa com 12 cores de caneta hidrográfica (ponta 
grossa) 
3 lápis grafite (jumbo triangular HB nº 2 (ponta 
grossa) 
1 apontador, 1 borracha, 1 estojo 
1 tesoura pequena sem ponta 
1 tubo de cola escolar (200g) 
1 pasta de dente 
1 escova de dente 
1 sabonete com saboneteira  
1 copo plástico  
1 toalhinha de mão 
1 pente ou escova de cabelo 
1 caixa de lenço de papel 
1 nécessaire para guardar o material de higiene 
  
 
 
 
 

MATERIAL DE PAPELARIA 
 
 

 1 massa de modelar SOFT grande (qualquer cor)   
 1pacote de papel A4 (500 folhas) 
 

OBSERVAÇÕES: 
 

1) As apostilas e cadernos devem ser encapados com 
plástico verde transparente e etiquetados com o nome, 
série e turno do aluno. 
2) Os materiais dos irmãos devem ser colocados em 
bolsas separadas com nome, série e turno do aluno. 
3) Todos os itens da lista deverão estar com o nome do 
aluno, série e turno. 
4) A comunicação para 2022, entre a escola e as famílias, 
continuarão sendo realizadas através da agenda digital do 
Sae Comunica. 
 
LIVROS 
Competências Socioemocionais : Comprar na Loja  
 Virtual da Editora do Brasil. 

  lojavirtual.editorabrasil.com.br   
( (código promocional 603J542) 

 
 
Livros do Sae Digital = comprar na Loja Virtual do Sae  

    Digital  :colegioveritas.lojasaedigital.com.br  
(Chave de acesso: sae4542a) 
 
 
 

No decorrer do ano letivo, a professora poderá pedir 
material de sucata ou outro para o desenvolvimento de 
situações de aprendizagem específicas de sua turma. 
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