
 
 

❖ A Educação Infantil não utilizará material apostilado. 

MATERIAL QUE DEVERÁ VIR NA MOCHILA 

• 01 guardanapo de pano para o lanche – identificado; 

• 01 garrafinha de água – identificada. 

• 01 muda de roupa completa (para eventual troca) – identificada. 

MATERIAIS ESCOLARES 

• 01 tesoura de pontas arredondadas; 

• 01 pincel chato nº. 16; 

• 02 caixas de massa de modelar soft (12 cores); 

• 01 embalagem de canetinha hidrocor grossa 
(12cores); 

• 01 embalagem de giz de cera grosso e grande 
(12 cores);  

• 01 embalagem de lápis de cor jumbo (12 cores); 

• 01 apontador adequado ao tamanho do lápis 
jumbo; 

• 01 pasta portfólio A3 (ver modelo na 
Secretaria do Colégio); 

• 01 tela pintura 30x40; 

• 01 camiseta usada, tamanho adulto para 
ser utilizada nos momentos de pintura; 

• 04 potes de tinta de 250ml dentre as 
cores: amarelo, verde, vermelho, azul, 
rosa, laranja, roxo, marrom, preto e 
branco. 

LIVROS DE LITERATURA INFANTIL 

1º Semestre: 

Debaixo da cama. Autores: Paul Bright e Bem Cort. Editora: Ciranda Cultural, 2013, São Paulo. 

 

2º Semestre: 

Piratas de pijamas. Autora: CROWE, Caroline. Editora: Ciranda Cultural, 2017, São Paulo. 

MATERIAL DIDÁTICO 

• We Are La Salle: Livro: Greenman and the magic forest. Editora: Cambridge. Plantão de Vendas 
no Colégio: De 22/02 a 05/03/2021, das 8h às 12h e das 13h às 18h. 

• Venda de Uniformes: Jussara Uniformes. Rua Rio Grande, 1050 - Centro, Esteio. 
• Ponto de Venda Online: www.lojapluriforme.com.br/rede-la-salle/  

 

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

 

 

DATAS IMPORTANTES: 

 

• 11/02/2021: Reunião de Pais, às 18h. 

Maiores informações serão encaminhadas, posteriormente, através de comunicado via e-mail. 

 

• 17/02/2021: Início das aulas para os alunos, às 13h15min. 

Maiores informações serão encaminhadas, posteriormente, através de comunicado via e-mail, em virtude 

das incertezas perante o período de pandemia. 
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