
  

 

 

 

MATERIAL BÁSICO DE USO INVIDIVUAL 

 01 mochila pequena (preferencialmente sem rodinha) 

 01 camisa branca de malha (tamanho PP de adulto) – para 

ser usada nas atividades de arte 

 01 caixa de hidrocor grosso (12 cores) 

 01 caixa de gizão de cera (12 cores) 

 01 aquarela (12 cores) 

 01 caixa de pintura a dedo (6 cores) 

 01 pacote de colorset – A3 - Para atividades artísticas no 

decorrer do ano letivo 

 01 bloco de papel Canson A3 (140 g/m) – Para atividades 

artísticas no decorrer do ano letivo 

 01 caixa de cola colorida (6 cores – 25g) 

 01 estojo de caneta permanente (6 cores) 

 02 potes de massa de modelar 500g (verde ou azul) – Para 

atividades lúdicas diversas no decorrer do ano 

 01 tela de 24x30 

 01 tubo de cola branca líquida (90g) 

 

MATERIAL PARA HIGIENE PESSOAL 

 01 necessarie contendo 01 pasta de dente, 01 escova de 

dente e 01 toalha de mão – para ficar na mochila 

 01 toalha-fralda – para ficar na mochila 

 05 fraldas – para ficarem na mochila (caso a criança não 

esteja desfraldada) 

 Lenço umedecido e pomada de acordo com a indicação do 

pediatra – para ficarem na mochila 

 Roupa reserva – para ficar na mochila 

 Calçado reserva – para ficar na mochila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGLÊS 

Playtime Starter  

Editora: Oxford. 

ISBN: 9780194046534 

 

OBSERVAÇÕES 

- Todos os itens deverão estar identificados com o nome da 

criança e a turma. 

- Os itens de uso individual deverão ser encaminhados ao 

colégio a partir do primeiro dia de aula. 

- Poderão ser solicitados ao longo do ano: alimentos para a 

realização de práticas culinárias, ilustrações ou objetos para 

projetos pedagógicos, revistas, rótulos, sucatas, embalagens, 

materiais de uso individual para reposição e taxas para eventos 

culturais e atividades. 

 

OPÇÃO PARA COMPRA DE LIVROS ONLINE: 

 

Oxford 

http://www.disal.com.br/colegiolasalleabel  

 

 

 


