
 
 

 A Educação Infantil não utilizará material apostilado. 

MATERIAL QUE DEVERÁ VIR, DIARIAMENTE, NA MOCHILA 

 Guardanapo de pano para o lanche (identificado); 

  01 estojo contendo (todos os materiais identificados): 
- 02 lápis pretos nº. 2; 
- 02 borrachas brancas e macias; 
- 01 apontador com lixeira (adequado ao tamanho dos lápis); 
- 01 jogo de lápis de cor (grande); 
- 01 tesoura sem ponta (há tesoura para canhoto); 
- 01 jogo de canetinhas; 
- 01 jogo de giz de cera grosso. 

MATERIAIS ESCOLARES 
IMPORTANTE: Os materiais solicitados devem ser entregues no dia da entrevista, devidamente identificados. 

 04 potes de tinta de 250ml na cor: (  ) amarelo (  ) 
verde  (  ) vermelho (  ) azul (  ) rosa (  ) laranja (  ) 
roxo  (  ) marrom  (  ) preto  (  ) branco; 

 02 pacotes de massinha de modelar soft com 12 
cores; 

 02 potes de anilina líquida comestível colorida; 

 03 revistas coloridas para recorte (observar o 
conteúdo); 

 01 camiseta adulto (pode ser usada) para aulas de 
pintura; 

 01 fantasia para deixar no Colégio; 

 01 pacote de lantejoula; 

 Pasta portfólio A3 (ver modelo na Secretaria do 
Colégio). 

LIVROS DE LITERATURA INFANTIL 

1º Semestre: 

Ninguém é igual a ninguém.  Autor: Regina Renno e Regina Otero. Editora: Brasil, 1994.   

 

2º Semestre: 
Eleição dos Bichos. Autores/Ilustradores: Larissa Ribeiro, André Rodrigues, Paula Desgualdo e Pedro Markun. Editora: 
Companhia das Letrinhas, 2018.  

MATERIAL DIDÁTICO 

 We Are La Salle: Livro: Greenman and the magic forest. Editora: Cambridge. Plantão de Vendas no Colégio: De 17 a 
21/02/2020 e de 02 a 06/03/2020. 

 Venda de Uniformes: Jussara Uniformes. Rua Rio Grande, 1050 - Centro, Esteio. 

 

*Apostilas/livros didáticos são obrigatórios, conforme contrato escolar clausula 5ª, parágrafo 6º. 

 
 

DATAS IMPORTANTES: 

 

 17/02/2020: Reunião de Pais e agendamento das entrevistas, às 19h. 

 18 a 21/02/2020: Período de Entrevistas. 

 26 a 02/03/2020: Período de adaptação das 13h15min às 15h30min. 

 03/03/2020: Início das aulas para todos os alunos, das 13h15min às 17h35min. 
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