Lista de material 2019 –Ed. Infantil - Pré II ( 05 anos)
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Descrição
Caixas de lápis de cor grande – 12 cores
Tubo de cola 90 gramas
Toalha com nome
Tesoura sem ponta (com nome)
Apontador (fino)
Lápis - uso durante o ano letivo
Conjunto de hidrocor 12 cores
Pasta polionda com alça 4 cm
Pasta catálogo com 100 plásticos
Borracha branca macia
Copo (com nome)
Caixa de giz de cera grosso e grande com 12 cores
Estojo com zíper para lápis
Tela 30X30 para pintura
Avental com nome
Crachá com lapela e presilha transparente
Potes de massinha de modelar grande (500gr)
Pincel de pêlo nº 8
Pincel de pêlo nº 14
Jogo pedagógico
Acompanhar o uso do material individual para reposição.
IMPORTANTE:

1º - No decorrer do ano letivo serão solicitados materiais de uso individual para a
execução dos projetos pedagógicos.
2º - A lista dos nomes dos livros de literatura estão anexados neste documento.

Português
Matemática
Educação
Tecnológica
▪

Lista de Livros Didáticos
Coleção Pessoinhas - 2 - Linguagem Oral e Escrita - Ruth Rocha e Anna
Flora - Ed. FTD
Coleção Pessoinhas - 2 - Ruth Rocha e Anna Flora - Ed. FTD
Aprender Brincando 3 (5 anos) - Fabiana Moura - Editora Formare - 1ª
edição
(venda no Setor Financeiro do Colégio)
Livros Paradidáticos

01 Gibi da Turma da Mônica

➢ A agenda La Salle será entregue na 1ª semana de aula;
➢ Trazer os livros e cadernos encapados, identificação em todo material do aluno,
inclusive o uniforme, principalmente o agasalho.
➢ Acompanhar o uso do material individual para reposição.
➢ Toalha, copo, creme dental e escova de dente devem permanecer dentro da mochila do
aluno.

Aqui eu sei que aprendo!

