
 
LISTA DE MATERIAIS PARA O ANO DE 2023 

EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ II 
 
MATERIAIS DEVEM SER ENTREGUES NA TARDE DE 
ENTREVISTA: 
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; 
03 potes de massa de modelar grande; 
02 Pastas com grampo trilho para arquivar trabalhos; 
01 Caderno de linha grande (48 folhas, capa dura); 
01 Pasta com elástico fina para o tema de casa. 
Revistas para recorte (doação) 
 
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 
01 Jogo de canetinha; 
01 Caixa de Giz de Cera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIAIS QUE DEVEM SER TRAZIDOS 
DIARIAMENTE NA MOCHILA: 
01 protetor solar 
01 repelente spray 
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. 
 
 
 
 

MATERIAL DIDÁTICO: 
 

 

 
 
 
 

 
 

Os materiais devem ser entregues devidamente 

identificados no momento em que será realizada a 

entrevista com a família. Essa entrevista será 

agendada com cada família durante a Reunião de 

Pais que acontecerá no dia 01 de fevereiro. A seguir 

indicações para a Reunião: 

 

 

 

AGENDAMENTO: 

REUNIÃO DE PAIS 

DATA: 01 de fevereiro de 2023 – quarta-feira 

HORÁRIO: 17h 

LOCAL: Salão de Atos e sala de aula da 

criança 
  

 
 

Editora Positivo 

Onde 
comprar? 

Na loja online, através do site: 
https://www.eskolare.com/e/lasallepeperi 
 
Passo a passo para compra:   
 
https://drive.google.com/file/d/1Qjdpfl

AXl3F3ezSbjs8yryVI72wdxiYk/view 

 

Período da 
compra 

Dezembro de 2022 a 13 janeiro de 2023 
Obs: Período de frete gratuito 

Forma de 
pagamento 

 
À vista, no boleto, Pix ou no cartão de 
crédito, consulte as opções de 
parcelamento no ato da compra. 

https://meet.google.com/wzk-ovjv-rzw
https://www.eskolare.com/e/lasallepeperi
https://drive.google.com/file/d/1QjdpflAXl3F3ezSbjs8yryVI72wdxiYk/view
https://drive.google.com/file/d/1QjdpflAXl3F3ezSbjs8yryVI72wdxiYk/view

