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LISTA DE MATERIAIS 2023 

EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ II (5 ANOS) 

• A Educação Infantil não utilizará material apostilado. 

MATERIAL QUE DEVERÁ VIR NA MOCHILA 

 

• Guardanapo de pano para o 
lanche(identificado); 

• 01 garrafinha de água – identificada. 
• 01 cola líquida grande. 
• 01 cola bastão grande. 

 

• 01 estojo (todos os
 materiais identificados) contendo: 

• 02 lápis pretos nº. 2; 
• 01 borracha branca e macia; 
• 01 apontador com lixeira (adequado ao tamanho dos 

lápis); 
• 01 jogo de lápis de cor (grande); 
• 01 tesoura sem ponta (há tesoura para canhoto); 
• 01 jogo de canetinhas; 
• 01 jogo de giz de cera grosso. 

          MATERIAIS ESCOLARES DE USO INDIVIDUAL 

 

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

• 01 pasta plástica com elástico. 

 

• 03 revistas coloridas para
 recorte (observar o conteúdo); 

• 01 camiseta adulto (pode ser usada) para 
aulas de pintura; 

• 02 cadernos de atividades (35 folhas brancas A3 
encadernadas). 

LIVROS DE LITERATURA INFANTIL 

A partir de 2023, as leituras obrigatórias serão contempladas pela plataforma 🌳 Árvore de Livros 🌳. Acesse o passo 

a passo, abaixo, e saiba como adquirir o programa e as leituras obrigatórias em formato digital:  
  
a) Acesse o site: https://www.arvore.com.br/ (a compra estará disponível a partir de janeiro de 2023). 
  
b) Clique em “ENTRAR” e no campo login, insira o e-mail do estudante @soulasalle para cadastro; 
  
c) Em seguida, insira a senha padrão “arvore12345”; 
  
d) Proceda o pagamento do valor de R$ 56,00 parcelado no cartão em 10x ou boleto bancário; 
  
e) Após o primeiro acesso, é recomendada a alteração da senha padrão para uma senha pessoal. 
  

Leituras obrigatórias de 2023: 

1º semestre: Vó, para de fotografar! Autor: Ilan Brenman. Editora: Melhoramentos, 1ª edição, 2019. 

 
 2º semestre: Saci, cadê o número que estava aqui? Autor: Lalau. Editora: Estrela Cultural, 1ª edição, 2020. 
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Importante: as leituras obrigatórias podem ser adquiridas no formato físico. A escolha da aquisição/formato 
é optativa, entretanto, o programa “Árvore de Livros” deve ser adquirido mesmo para os pais que realizarem 
a compra dos livros no formato físico, pois o programa será utilizado, pelos professores, durante todo o ano 
letivo para fins pedagógicos. 
   

MATERIAL DIDÁTICO 

• Programa Bilíngue “We are La Salle” - Livro: Greenman and the Magic Forest B Pupil's Book with 
Stickers and Pop-outs. Editora: Cambridge. 

Valor: R$ 143,00 

• Plantão de Vendas no Colégio: De 06/02 a 03/03/2023, das 8h às 12h e das 13h às 18h. 

UNIFORME 

•  Plantão de vendas no Colégio “La Salle Store”:  De 10/01 a 10/03/2023, no 
horário das 8h às 12h e das 13h às 18h.  

                                            OBSERVAÇÕES 

*Apostilas/livros didáticos são obrigatórios, conforme contrato escolar cláusula 5ª, parágrafo 6º. 
*Outros materiais poderão ser solicitados, conforme o desenvolvimento dos projetos pedagógicos. 

 

  INÍCIO DO ANO LETIVO PARA OS ESTUDANTES: dia 13/02/2023 (segunda-feira). 
Maiores informações serão encaminhadas, posteriormente, através de comunicado via 
e-mail. 

 


