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LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2023 

PRÉ I - EDUCAÇÃO INFANTIL 
  

  Início das atividades escolares: Dia 13/02/2023. 

Reunião de Pais/Responsáveis: Dia 08/02/2023 às 18h30min no Auditório do Colégio. 
 
● Uso obrigatório do uniforme completo, diariamente, desde o início do ano letivo. 

● Uniformes devem ser identificados com o nome do aluno com tinta para tecido, caneta permanente ou bordado. 

● As pastas e demais materiais escolares devem apresentar etiqueta frontal com nome completo do aluno, antes de 

serem entregues à professora. 

● Os estudantes novos e/ou em adaptação terão horários específicos durante a primeira semana de aula. 
 

MATERIAIS QUE DEVEM SER ENTREGUES EM UMA CAIXA ORGANIZADORA, POIS SERÃO MANTIDOS EM 

SALA DE AULA: 

 
● 01 caixa organizadora (4,3L); 

● 01 caixa de lápis de cor JUMBO (12 cores); 

● 01 conjunto de hidrocor ponta grossa (12 cores) 

● 01 tesoura pequena de ponta redonda (tesoura especial para os canhotos); 

● 01 pasta plástica com elástico e alça (tamanho A3); 

● 01 pasta plástica (tamanho A4); 

● 01 tubo de Nankin (cor preto); 

● 02 potes grandes de tinta guache (qualquer cor) 

● 01 caixa de tinta confetti ; 

● 01 caixa de tinta fantasy metalic; 

● 02 caixas de massinha de modelar SOFT (12 unidades); 

● 01 pacote de colorset (tamanho A4); 

● 01 pacote com 100 folhas de sulfite (tamanho A4); 

● 01 tela branca para pintura (tamanho: 30x20) 

● 01 pincel chato de cerda nº00 e  nº20; 

● 01 caixa de giz de cera modelo jumbo com 12 cores em gel; 

● 01 folha de papel nacarado; 

● 01 folha de papel camurça (qualquer cor); 

● 02 folhas de papel cartão (qualquer cor); 

● 01 rolo de papel crepom (qualquer cor); 

 
 

OBSERVAÇÕES: 
 

⮚ Realizar a reposição dos materiais, quando necessário; 

⮚ Outros materiais, para atividades específicas, poderão ser solicitados no decorrer do ano letivo; 

⮚ Os materiais solicitados, se em bom estado poderão ser reaproveitados do ano anterior.
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                                                                     LIVRO DIDÁTICO 

 

LÍNGUA INGLESA 
 
Greenman & The Magic Forest A - Pupil's Book with Stickers and Pop-outs - Cambridge University Press. 
 
Obs.: Os livros estarão disponíveis para a aquisição na Loja de Uniformes do Colégio (La Salle Store) a partir do mês 

de janeiro. 

 

LIVRO PARADIDÁTICO 
 

Obs.: O(s) livro(s) paradidático(s) será(ão) indicado(s) pela professora na primeira reunião de pais. 
 

 

UNIFORME 
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