
 

 

 

RELAÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS E MATERIAL ESCOLAR 2019 
EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE 02 ANOS  

Projeto Super Leitores e Super Escritores 

No início do ano letivo a taxa de R$135,00 (cento e trinta e cinco reais) será cobrada para aquisição dos livros do projeto Super Leitores/ Super Escritores, sendo 

um deles de tiragem especial produzido pelo estudante ao longo do ano e entregue as famílias em uma culminância com autógrafos.  

 

02 Cadernos de Atividades Pedagógicas – semestral A3 do colégio La Salle Bandeirante adquirir na papelaria Risk.  

 

Materiais que ficam na mochila 

01 chupeta com proteção (para criança que tem este hábito)  
01 copo de fácil higienização 
01 sacola plástica   

01 toalha para higiene pequena (identificada) 
01 muda de roupa extra (identificada)  
01 blusa grande e identificada para pintura 

 Guardanapo de tecido ou toalhinha (para uso diário no lanche 
escolar) 

 Lenço umedecido   

 Nécessaire com creme dental infantil, escova de dente infantil 

 Pomada para assadura  

 
Obs.: Materiais diferenciados poderão ser solicitados no decorrer do ano letivo para a realização de atividades específicas 

Os itens acima devem conter a identificação do aluno). Este material deve ser zelado e reposto ela família ao longo do ano. O uniforme escolar também deve 

ser identificado com o nome completo do aluno. A agenda escolar e o aplicativo são de uso diário obrigatório. 

 

Materiais que ficam na sala 

03 caixas de gizão de cera (12 cores) 

03 tubos de cola (90g) 

03 caixas de cola colorida (6 un.) 

01 caixa de tinta guache 6 cores metálica. 

01   caixa de lápis de cera estaca     (preto) 

01 caixa de tinta guache 6 cores  

04   potes de massa de modelar (500g) Base Amido 

01 bloco criativo - 32 folhas grossas (235x325mm) 

02 bloco de papel colorido A3 (140g/m2 - 297x420mm)  

03 pincéis chato (nº 10, 16 e 20 -1 de cada) 

01 rolinho de pintura (espuma) 

01 pacote de olhos móveis 8mm 

01 conjunto de lápis para pintura de rosto 

01 pacote de etiquetas redondas (coloridas) 

01 jogo pedagógico de encaixe para faixa etária de boa qualidade  

100 folhas de papel sulfite colorido (215x315mm) 

01   pacote de criativo colorido A4 – 32 folhas – 8 cores 

Fantasias, adereço para jogos simbólicos  (identificadas)  

Os itens acima devem conter a identificação do aluno. Esse material deve ser entregue em sacola identificada com o nome completo do aluno.  

 

Materiais de uso coletivo (kit) 

01 folha de cartolina laminada (dourada) 

01 folha de cartolina dupla face (vermelha) 

03 folhas de lixa fina 

01 folha de papel crepom (verde) 

03 folhas de EVA (verde) 

03 folhas de EVA Plush (verde) 

03   folhas de EVA Gliter (verde) 

02 metros de plástico adesivo colorido 

03 metros de TNT azul (inteiro) 

02 pacotes de lantejoulas grandes 

01   marcador para tecido 

01 rolo de fita gomada 

01   fita de empacotamento (papel) 38mm x 50mm  

01 pacote de palito de picolé crú 

01   tela de pintura 30x40 

 

 Pensando em melhor atendê-lo, as papelarias disponibilizarão uma taxa fixa para o kit coletivo. Quem aderir a esta modalidade de compra não precisará 
se preocupar com a entrega desses materiais, pois eles serão encaminhados diretamente para a escola. Os kits poderão ser  adquiridos na Papelaria 
Florida e Risk. 

 Orientações para quem aderir à compra do kit: entregar o comprovante de compra no mesmo dia da entrega do material não se esquecendo de fazer 
constar o nome completo da criança.  

 Orientações para quem não aderir à compra do kit: os materiais devem ser entregues em sacola distinta da usada para o material que fica na sala, mas 
também identificada com o nome do aluno. 

 A entrega do material deve ser feita no ginásio da escola, no dia 21 e 22 de janeiro, das 08h às 11h30min u das 14h às 17h30min. 

 ADAPTAÇÂO:  No dia 28 solicitamos que o responsável fique junto a criança saindo às 9:30 no matutino e 15:30 no vespertino. Nos dias  29 e  
30 de janeiro os alunos ficarão em horário de adaptação, saindo às 9:30 no matutino e 15:30 no vespertino.  

 Uniforme Escolar- La Salle Store localizada no  Colégio La Salle Núcleo Bandeirante ou em nossa  Loja online: 
www.lojapluriforme.com.br/rede-la-salle/ 

Atenção: A entrega dos materiais na data agendada é de fundamental importância para nossa organização, bem como, para a professora destinar a devida 
atenção aos familiares e alunos no primeiro dia de aula. Alertamos que ocorrerá grande tempo de espera para entrega tardia, pois a mesma estará sujeita a 

disponibilidade de um funcionário para a conferencia, pois não serão recebidos em nenhuma hipótese em sala de aula.  O Plano de Execução das listas de 
Materiais está disponível na Secretaria Escolar e site do Colégio La Salle  Núcleo Bandeirante  - (61)3552-1494. 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.lojapluriforme.com.br&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGY1utXZB-P3vX0nfO4Qy1hoPuitQ

