
          

 
 

LISTA DE MATERIAIS PARA O ANO DE 2020 
EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ II 

OS MATERIAIS DEVEM SER ENTREGUES NA NOITE DA REUNIÃO DE PAIS 
01 Jogo de mesa (Sugestão: memória, quebra cabeça etc) - (doação) 
01 Brinquedo para areia (doação) 
01 Fantasia (pode ser usada) - (doação) 
01 Brinquedo (Sugestão: boneca, carrinho, kit cozinha, kit ferramenta etc) - (doação) 
02 Livro de história infantil (doação) 
Revistas para recorte (doação) 
01 Tubo de cola de 110g  
01 Caneta permanente grossa; 
01 Jogo de canetinha; 
02 Caixa de giz de quadro colorido; 
01 Caixa de giz de cera grosso; 
02 Tubos de glitter líquido; 
02 Tubos de cola colorida; 
02 Potes de glitter em pó; 
01 Pacote de lantejoulas; 
01 Caixa tinta guache com 12 cores 
01 Pincel nº 12; 
01 Avental para pintura; 
02 potes de massa de modelar grande; 
04 Botões tamanho médio; 
20 Balões; 
02 Pastas com grampo trilho para arquivar trabalhos; 
03 Folhas de papel dupla face; 
01 E.V.A com glitter 
01 E.V.A listrado ou estampado 
02 E.V.A colorido 
05 Folhas de papel vergê (A4) 
01 Folha de papel crepom; 
05 Folhas de A3 
02 Folhas de papel dobradura 
03 Folha de papel cartão 
02 Cartolinas brancas 
04 metros de fita mimosa estreita 
03 Embalagens transparente para presente (20x30cm); 
02 Rolos de fita 3M 
02 metros de TNT 
01 Cola adesivo instantânea  

01 Pacote de palito de picolé 
01 Pacote de palitos de churrasco 
50 folhas de ofício A4  
01 Caderno de desenho grande (48 folhas, capa dura); 
01 Caderno de linha grande (48 folhas, capa dura); 
01 Pasta com elástico fina para o tema de casa 
 
MATERIAIS QUE DEVEM SER TRAZIDOS DIARIAMENTE NO ESTOJO 
01 Borracha (os pais devem observar quando há a necessidade de reposição) 
01 Caixa de lápis de cor grande (com 12 cores) (os pais devem observar quando há a 
necessidade de reposição) 
01 Lápis preto nº 2 (os pais devem observar quando há a necessidade de reposição) 
01 Apontador com depósito  
01 Tesoura sem ponta 
01 Tubo de cola de 110g 
MATERIAIS QUE DEVEM SER TRAZIDOS DIARIAMENTE NA MOCHILA 
01 Estojo para o creme dental e escova  
01 Escova de dente  
01 Tubo de creme dental (os pais devem observar quando há a necessidade de 
reposição) 
01 Muda de roupa para ser feita a troca quando necessário. 
01 Sacola ou saco plástico para separar as roupas usadas 
01 Garrafinha de água identificada 
01 Agenda escolar do Colégio La Salle Peperi (fornecida pela escola). 
Observações: 
O nome do estudante deverá constar em todos os materiais, inclusive no uniforme e nos 
potes de lanche, como iogurtes e alimentos que precisem ser levados à geladeira. 
A agenda escolar será entregue no início do ano letivo. 
 
 
 

Em 2020, o material didático será da FTD – Coleção TONI ITINERÁRIOS, e o mesmo deverá ser 
adquirido pela família em data pré-agendada pela escola com o vendedor. O representante da 
FTD, Acácio Antônio Mondini, estará na escola nos dias 03 e 04 de fevereiro de 2020, das 
07h30min às 12h (dia 04/02) e das 13h às 17h30min (dias 03 e 04/02), para a comercialização e 
entrega do material.  
A forma de pagamento (à vista - em dinheiro, ou a prazo - em até 3x no cartão de crédito) deve ser 
combinada diretamente com o vendedor. 
 

AGENDAMENTO: REUNIÃO DE PAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL 
DATA: 29/01/2020 
HORÁRIO: 18h30min 
LOCAL: SALÃO DE ATOS E, POSTERIORMENTE, SALA DE AULA DA TURMA. 
 


