
 

 

 

RELAÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS E MATERIAL ESCOLAR 2021 
EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE II - 2 ANOS  

 
LIVROS DIDÁTICOS: 

- FTD SISTEMA DE ENSINO 2 ANOS / Autores: Diversos / Edição: 2019 / ISBN: 7898683432170 

- Programa Bilíngue: CTJ – HULA HOOP NURSERY (2 anos) / Student’s book / ISBN: 9786685737882 

*Os livros devem ser entregues identificados com o nome completo do aluno, juntamente com os demais materiais na data agendada para a entrega. 

    

PROJETO SUPERLEITORES E SUPERESCRITORES 

Valor de R$ 120,00 (março/2021) para edição digital e impressa do Projeto Superleitores e Superescritores. Livro produzido pelo estudante ao longo do ano letivo.  

 

Materiais que ficam na mochila 

01 chupeta com proteção (para criança que tem este hábito)  
01 garrafa (squeeze) de fácil higienização  
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) 

 lenços umedecidos   

 nécessaire com creme dental e 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 pela 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 e obrigatório. 

 

Materiais de uso individual (ficam na sala) 

01   pasta de plástico com grampo de plástico (sem plásticos) - Projeto 

Literário 

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 tinta guache 6 cores  

01   pote de massa de modelar (500g) Base Amido 

01   massa de EVA para modelar 

02 bloco criativo - 32 folhas grossas (235x325mm) 

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

03 blocos de papel branco A3 (140g/m2 - 297x420mm)  

01 rolinho de pintura (espuma) 

01 pacote de olhos móveis 10mm 

01 tinta para pintura de rosto 

02 pacote de etiquetas redondas (coloridas) 

01 brinquedo educativo plástico (peças grandes)  

100 folhas de papel sulfite colorido (215x315mm) 

 

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

 

Materiais pedagógicos (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 glitter (verde) 

02 metros de plástico adesivo colorido 

03 metros de TNT azul (inteiro) 

02 pacotes de lantejoulas grandes 

02 rolos de fita gomada 

01 pacote de palito de picolé colorido 

01   tela de pintura 30x40 

01   caneta preta de retroprojetor 

01   caixa de cola glitter (colorida)

 
- Pensando em melhor atendê-lo, as papelarias disponibilizarão uma taxa fixa para o kit Pedagógico. 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 27 ou 28 de janeiro, das 08h às 11h e das 14h às 17h. 
- ADAPTAÇÂO: para o primeiro dia de aula, solicitamos que o responsável deixe o estudante e fique na recepção e ou imediações, pois caso seja necessário o chamaremos 
(não será permitida a permanência dentro da sala de aula). Os alunos permanecerão em sala até às 9:30 no matutino e 15:30 no vespertino (deverão trazer o lanche 
individual para introdução da rotina diária). De 2 a 5 de fevereiro os alunos ficarão em horário de adaptação, saindo às 9:30 no matutino e 15:30 no vespertino e os responsáveis 

não mais precisam ficar na recepção e ou imediações, qualquer tipo de alteração entraremos em contato para que possam buscar os estudantes. 
- Uniforme Escolar: La Salle Store localizada no Colégio La Salle Núcleo Bandeirante ou em nossa loja on-line: www.lojapluriforme.com.br/rede-la-salle/ 
 
Atenção: A entrega dos materiais nas datas programadas 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 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 do Colégio La Salle Núcleo Bandeirante – Telefone: (61)3552-1494. 

https://www.google.com/search?safe=active&rlz=1C1GCEU_pt-BRBR821BR821&q=squeeze&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjRsKXk5PvkAhUVH7kGHXGtAUgQBQgsKAA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.lojapluriforme.com.br&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGY1utXZB-P3vX0nfO4Qy1hoPuitQ

