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MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL

❏ 60 folhas A3, gramatura 180g e encadernadas (na vertical) com espiral grosso
❏ 02 colas em bastão, modelo escolar no tamanho grande
❏ 01 tubo de cola escolar de 225g
❏ 01 tubo de cola glitter
❏ 01 caixa de cola colorida com 06 cores
❏ 01 pincel grosso escolar para pintura  n°14 (cerdas achatadas)
❏ 01 pasta A3 para atividades
❏ 01 camiseta usada, tamanho adulto (para atividades com pintura)
❏ 01 foto 10x15 da criança
❏   02 fotos da criança 3 x 4
❏ 01 tela para pintura 30x40 cm
❏ 01 rolo escolar de 5 cm para pintura
❏ 01 fantasia usada

MATERIAIS DE USO COLETIVO
❏ 01 bloco de folhas  A3 colorido
❏ 02 caixas de massa de modelar (macia) com 12 unidades
❏ 50 folhas A4
❏ 50 Folhas A4 180g
❏ 100 folhas A4 coloridas
❏ 100 folhas A3 gramatura 180
❏ 02 blocos de folha colorida A4
❏ 01 caixa de giz de cera grande - 12 cores
❏ 01 caixa de giz pastel oleoso- 12 cores
❏ 01 pacote de alfabeto móvel em EVA
❏ 01 placa grande de EVA (sugestão de cores: azul, laranja, lilás, marrom, amarelo ou rosa)
❏ 01 placa grande de EVA com glitter
❏ 01 tubo de tinta nanquim qualquer cor (vermelho, amarelo, azul, verde ou outra)
❏ 01 tubo de tinta nanquim preta
❏ 02 potes grandes de tinta guache (sugestão de cores: azul, amarelo, verde, preto, laranja,

marrom, vermelho, rosa ou roxa)
❏ 01 caderno meia pauta, capa dura, 96 folhas
❏ 01 pacote de lantejoulas grandes
❏ 01 caneta permanente
❏ 02 pacotes de palitos de picolé
❏ 01 pacote de palitos de churrasquinho
❏ 01 pacote de argila
❏ Revistas para recorte (adequadas para as crianças)
❏ Forminhas para massinha de modelar (letras- números)
❏ 01 folha de papel crepom de qualquer cor.
❏ 01 folha de papel laminado de qualquer cor
❏ 01 lixa grossa preta

NA MOCHILA
❏ 01 estojo
❏ 02 lápis pretos n°2
❏ 02 borrachas brancas
❏ 01 apontador com lixeira (simples)
❏ 01 tesoura pequena sem ponta
❏ 01 caixa de lápis de cor com 12 cores
❏ 01 pasta plásticas, tamanho A4 com elásticos
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MATERIAL DIDÁTICO

❏ Língua Inglesa, Cambridge:

➔ Greenman & The Magic Forest B - Pupil's Book with Stickers and Pop-outs -ISBN:
9788490368343.

➔ Comercialização dos livros de inglês e uniformes na La Salle Store (loja de uniformes da
Escola), em até 10 parcelas (valor mínimo de R $20,00), no cartão de crédito (ver bandeiras
autorizadas), para compras realizadas até janeiro/2023.

❏ Zoom - Educação Tecnológica - ZEI, Volume 1

➔ A tesouraria da escola irá gerar boletos ao responsável financeiro do estudante
matriculado (pagamento em 2x de R $143,12, com vencimentos em 20/01 e 20/02).

❏ Programa de Formação Leitora
➔ Kit de Literatura, conforme catálogo da Maralto, contendo os seguintes livros: A caixa de

lápis de cor; ABC rima com você; Festa no meu jardim; É muito pouco.
➔ As literaturas serão adquiridas através da loja virtual: lojanaescola.com.br/lasalle-canoas
➔ Lembramos que esse link deve ser digitado na barra do navegador que está sendo utilizado

pelo responsável pela compra.
➔ A loja virtual da apresenta um período de frete gratuito para as compras das famílias que

vai até a data de 26/01/2023.
➔ Os livros de literatura  serão entregues no Colégio para os estudantes.

IMPORTANTE:

★ Identificar todos os materiais, inclusive uniformes, mochila e lancheira.

★ Agenda online através do aplicativo ClassApp.

★ O uso do uniforme escolar é obrigatório.

★ Dias 13 e 14 de fevereiro: Entrevistas individuais dos pais com a professora (serão

agendadas no início de fevereiro). A presença da criança neste momento é muito

importante!

★ Os materiais deverão ser entregues no momento das entrevistas individuais, conforme data

e horário agendados antecipadamente.

★ Reunião da professora com as famílias: 13/02/2023, 19h, na sala de aula.

★ Primeiro dia de aula: 15/02/2023, 13h30min, Salas de aula.

★ No primeiro dia de aula trazer o material da mochila.

https://lojanaescola.com.br/lasalle-canoas

