
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2022

EDUCAÇÃO INFANTIL

- CRECHE -

LIVRO - PROGRAMA BILÍNGUE:

LIVRO -PARADIDÁTICO:

MATERIAL DE USO DIÁRIO:

‘‘GREENMAN STARTER’’ - (Greenman and the Magic Forest Starter | Pupil’s Book with Stickers and Pop-

outs | ISBN: 9788490368145)

Onde comprar? 

- La Salle Store - a partir de dezembro, data a ser informada no site da escola.

     Rua Marquês do Herval, 1754 - Centro.

                             Telefone: (54) 99953.2238 - E-mail: storecaxias@lasalle.org.br

- La Salle Caxias - a partir de 1º de fevereiro (plantão de venda de livros de inglês e uniformes escolares).

‘’O monstro das Cores’’- Anna Llenas- Editora Aletria

Onde comprar?  Compra pela internet ou livrarias.

¨ 01 pacote de folhas coloridas (80 g/m² ou 120 g/m²);

¨ 50 folhas de desenho A3;

¨ 20 folhas de desenho A4;

¨ 01 caixa de giz de cera (meu 1º giz)

¨ 01 caixa de lápis de cor jumbo, com apontador

¨ 01 estojo para guardar os lápis de cor;

¨ 02 caixas de massa de modelar extra macia, com 12 cores;

¨ 01 tesoura de ponta arredondada;

¨ 02 tubos de cola lavável, 90g;

¨ 01 conjunto de cola colorida

¨ 01 conjunto de aquarela escolar com 12 cores;

¨ 01 pote de tinta guache 250ml (sugestão de cores: azul, amarelo, vermelho,rosa, laranja e roxo);

¨ 01 massinha de EVA;

¨ 01 livro de literatura infantil adequado à faixa etária da criança, que permanecerá em sala de aula;

¨ 01 pincel chato nº 14;

¨ 01 rolo de papel crepom (sugestão de cores: azul, amarelo, verde ou vermelho);

¨ 01 folha de EVA;

¨ 01 brinquedo pedagógico (quebra-cabeça, encaixe, memória, etc... de plástico ou madeira);

¨ 01 caixa organizadora plástica, com as dimensões de 10 litros - 41x27x14 cm

¨ 01 pasta plástica com aba e elástico, tamanho A4, lombo 40mm;

¨ 01 peça de jogo americano para o manuseio de massa de modelar (sem relevo e que possa ser 

higienizado;

¨ 01 pote plástico com tampa (pequeno, para guardar massa de modelar);

¨ 01 pote plástico com tampa (pequeno, para guardar giz de cera);

¨ 01 boné que permanecerá na sala de aula;

¨ 01 camiseta de adulto, mangas longas, para ser usada como proteção do uniforme para atividades de 

pintura;

¨ 01 revista ou jornal velho;

¨ 01 lixa d’água;

¨ 01 folha de seda cor bege;

¨ 01 pacote de palitos de picolé;

¨ 01 pacote de palitos de churrasco;

¨ 01 pacote de lantejoula;

¨ 01 foto 3x4.

01 kit brinquedo para dias de chuva, que caiba em uma sacola plástica. Sugestão: carrinhos, dinossauros, 

super heróis, bonecas, panelinhas, roupinhas de boneca...



Primeiro Dia Letivo:

14 de fevereiro | segunda-feira

Início das atividades letivas para a Educação Infantil.

IMPORTANTE:

¨ Todo o material e o uniforme escolar deverão estar identificados (com caneta de tecido ou bordado), 

com o nome completo do aluno.

¨ Sempre que necessário, os materiais escolares deverão ser repostos.

AGENDA:

Reunião de Pais:

11 de fevereiro | sexta-feira

17h: Reunião de Pais na Sala, com a Supervisão e a Coordenação.
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