
MATERIAL ESCOLAR 2023

EDUCAÇÃO INFANTIL 2023| PRÉ II | 5 anos

SISTEMA POSITIVO: Aquisição via lojanaescola.com.br/lasalle-medianeira a partir de 07/11.
Formas de pagamento: à vista (débito ou boleto) ou parcelado em até 12x no cartão de crédito (se
adquiridos em novembro).
WE ARE LA SALLE: Língua Inglesa: GREENMAN & THE MAGIC FOREST PB B

AQUISIÇÃO: Plantão Colégio,  a partir de 6 de fevereiro/2023 |  8h às 12h e  13h às 18h
Formas de pagamento: à vista (débito ou dinheiro) ou parcelado (até 10x no cartão de crédito).

★ MATERIAL DE USO PESSOAL (IDENTIFICADOS COM O NOME DA CRIANÇA)
01 caderno grande de 48 ou 50 folhas (brochura)
01 apontador
02 lápis pretos apontados
01 borracha branca macia
01 estojo com 03 repartições (ou 02 estojos p/ separar lápis de cor e canetinha; lápis de
escrever, apontador, borracha.
01 caixa de lápis de cor (12 cores)
01 jogo de canetinhas (12 cores)
01 caixa de giz de cera grosso (em um pote com tampa)
01 tubo de cola pequenos 90 g
01 caixa de camisa para guardar as atividades
01 pasta para guardar materiais de Inglês
01 conjunto de tintas guache (6 cores – tampa com rosca)
01 tesoura sem pontas que se adapte a mão da criança
01 pincel (chato e médio)
01 caixa de massa de modelar (colocar em pote com tampa -  que tenha boa vedação)
01 jogo pedagógico

Obs.: 1. Canetinhas e lápis de cor: organizar no estojo com divisórias solicitadas no material.

★ MATERIAIS QUE SERÃO FORNECIDOS PELO COLÉGIO

Folhas de desenho A4 (180 g/m²)
Folhas de Ofício A4 (75 g/m²)
Folhas de E.V.A | Algodão
Folhas de A3 | Folhas A4 coloridas
Palitos de churrasco | Prendedores de roupa
01 Agenda La Salle para cada estudante
Aplicativo La Salle Mobile - tablets e smartphones com sistemas operacionais IOS (Apple
Stores) e Android (Google Play).
SPE Comunica
Entre outros.

★ REUNIÃO DE PAIS: 09/02/2023 | 5ª feira | 18h30 (mais detalhes, até 06/02)

★ MATRÍCULAS 2023: serão online (via Portal do Aluno) de 03/11/22 a 03/02/23. Dúvidas? Entrar
em contato com a escola. https://gvcollege.lasalle.edu.br/modulos/aluno/login.php5?u=1%2C22
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