LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2021
CRECHE 3 – EDUCAÇÃO INFANTIL
Início das atividades escolares da Educação Infantil: Dia 18/02/2021.
A reunião de Pais/Responsáveis será divulgada na primeira semana de aula.
 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.

MATERIAIS QUE DEVEM SER ENTREGUES EM UMA CAIXA ORGANIZADORA, POIS SERÃO MANTIDOS EM
SALA DE AULA:
 01 caixa organizadora de plástico (4,3 L);
 01 pasta plástica com elástico e alça (tamanho A3);
 01 caixa de lápis de cor jumbo (12 cores);
 01 conjunto de caneta hidrocor ponta grossa (12 cores);
 03 caixas de massinha de modelar SOFT (12 unidades);
 01 apontador para lápis jumbo;
 03 tubos de cola lavável de 90 ml;
 01 tesoura pequena de ponta redonda (tesoura especial para os canhotos);
 01 pincel chato de cerda número 12 (cabo de madeira);
 01 conjunto de tinta tempera guache neon (6 cores);
 01 pincel chato de cerda número 00 (cabo de madeira);
 01 chapa E.V.A GLITTER (Tamanho 40x60);
 01 conjunto de tinta confeti (6 cores);
 01 conjunto de tinta fantasy metallic (6 cores);
 01 folha de papel microondulado;
 01 tubo de Nankin (cor prata);
 50 folhas de kraft 150g (tamanho A4);
 01 pacote de colorset (tamanho A4);
 01 Jogo pedagógico;*
 01 Brinquedo (possível de higienização)*
* Obs.: O jogo pedagógico e o brinquedo são opcionais, porém, contribuem para o desenvolvimento das atividades da faixa etária.

MATERIAIS – DE USO DIÁRIO (na mochila e identificados com o nome da criança):
 02 lençóis (1 com elástico e 1 sem elástico), uma fronha e um travesseiro pequeno;
 01 garrafinha d’água (irá diariamente na mochila);
 01 cobertor ou edredom, pequenos (enviar no inverno);
 02 mudas de roupa;
 nécessaire contendo creme dental, escova dental com protetor e escova de cabelo/pente.

LIVRO DIDÁTICO
LÍNGUA INGLESA

Greenman & The Magic Forest Starter - Pupil's Book with Stickers and Pop-outs - Cambridge University Press.

Obs.: O livro de Língua Inglesa estará disponível 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.

