
                    MATERIAL ESCOLAR 2019 
                 EDUCAÇÃO INFANTIL 2 anos (Creche) 

                                                                    (55) 3359 1543 

Material de uso pessoal 

- todos os materiais deverão vir identificados com o nome da criança. 

20  folhas de desenho A4 (180 g/m²) 

20 folhas de Ofício A4 (75 g/m²) 

01 folha de E.V.A cor: ____________________ 

01 lixa grossa (para fogão)  

01 tubo (grande) de tinta guache: cor_________________ 

01 tesoura sem ponta que se adapte a mão da criança 

01 tubo de cola 90g  

01 brinquedo (carrinho, boneca, jogo de cozinha, animais...) 

01 rolinho para pintura 

01 pincel para pintura (chato, nº 18) 

01 caixa de sapatos encapada 

01 caixa de camisa encapada 

01 caixa de massa de modelar  

01 fotos 10cm x 15cm 

01 caixa de Caneta Hidrocor (com 12 canetas) 

01 toalha pequena  - com nome (para lanche e higiene pessoal) 

01 camiseta (usada e maior do que do tamanho da criança para usar nas aulas de pintura) 

01 pote vazio e com tampa para guardar a massa de modelar (que seja fácil de abrir) 

01 Agenda Escolar La Salle 2019 (será entregue no 1º dia de aula) 

OBS.: Caso usar fralda mandar junto na mochila: fralda e lenço umedecido.   

 

 

 

Reunião inicial com as professoras: dia 14 
de fevereiro, às 18h30min, nas respectivas 
salas de aula. 

 



 

MATERIAL ESCOLAR 2019 
                                          EDUCAÇÃO INFANTIL 3 anos (Creche) 

                                                                                               (55) 3359 1543 

 

 

Material de uso pessoal   

- todos os materiais deverão vir identificados com o nome da criança. 

01 tesoura sem ponta 

01 camiseta (usada - tamanho adulto para usar nas aulas de pintura)  

01 caixa de camisa para guardar trabalhos 

01 caixa de sapato para guardar materiais  

01 tubo de cola pequeno, macio e de bico fino 

02 folhas E.V.A. ____________________ e _____________________ 

01 tubo de tinta guache (250ml)   Cor: __________________________ 

01 caixa massa de modelar 

01 pote vazio e com tampa para guardar a massa de modelar  

01 brinquedo usado (carrinho, boneca, panelinhas....) 

01 caixa Lápis de cor (grande com 12 lápis)  

01 caixa de Caneta Hidrocor (com 12 canetas) 

01 caixa de giz de cera (grande c/12) 

20 folhas de desenho A4 

01 tubo cola Gliter, cor _______________________ 

01 tubo tinta alto relevo, cor ___________________ 

01 livro de leitura 

01 Agenda Escolar La Salle 2019 (será entregue no 1º dia de aula) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunião inicial com as professoras: dia 14 
de fevereiro, às 18h30min, nas respectivas 
salas de aula. 

 



 

                                             MATERIAL ESCOLAR 2019 
                            EDUCAÇÃO INFANTIL  4 anos (Pré I)  

                                                                                            (55) 3359 1543 

Material de uso pessoal  
- todos os materiais deverão vir identificados com o nome da criança,  
inclusive canetinhas e lápis) 

Material Mente Inovadora – Mind Lab - Pré I 
Kit aluno Mente Inovadora EI 4 anos : Conceitos Básicos do Pensamento (1º semestre) 
                                                                      Objetivos Compartilhados (2º semestre). 
01 estojo com divisórias 

01 lápis de escrever 

01 borracha  

01 apontador 

01 caixa de lápis de cor (12 cores) 

01 conjunto de canetinhas hidrocor 

01 caixa de giz de cera (colocar em um pote com tampa) 

01 tubo de cola pequeno  

01 tesoura sem pontas 

01 pincel médio (chato, nº 12 ou 14) 

01 pano para limpar o pincel 

01 camiseta (usada - tamanho adulto para usar nas aulas de pintura)  

01 caixa de camisa para guardar trabalhos 

01 caixa para guardar materiais (caixa de sapato). 

03 pastas com elástico (para levar e trazer folhas para casa, Língua Inglesa e Língua Espanhola) 

01 conjunto de tinta guache pequena (6 cores) 

01 caixa de massa de modelar (colocar em um pote com tampa) – a base de amido 

01 caderno grande de desenho 

20 folhas de desenho 

04 folhas de desenho A3 (180g/m2) 

20 folhas papel canson  A4 - coloridas  

01 jogo pedagógico usado (quebra-cabeça, memória, letras, números) 

01 folha de E.V.A. cor:__________________________________ 

01 tubo tinta alto relevo, cor ___________________ 

 

01 Agenda Escolar La Salle 2019 (será entregue no 1º dia de aula) 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Reunião inicial com as professoras: dia 14 
de fevereiro, às 18h30min, nas respectivas 
salas de aula. 

 



 
 

                                          MATERIAL ESCOLAR 2019 

                                                                              EDUCAÇÃO INFANTIL 5 anos (Pré II) 

                                           (55) 3359 1543 

Materiais de uso pessoal:  

- todos os materiais deverão vir identificados com o nome da criança. 

Material Mente inovadora – Mind Lab - Pré II 
 

Kit aluno Mente Inovadora EI 5 anos  :   Combinando Padrões (1º semestre)  
                                                                         A Natureza dos Grupos (2º semestre) 

25 folhas de ofício A4 

25 folhas de papel desenho 

02 cadernos grandes de 48 folhas (brochura) 

3 pastas finas com elástico (1 para inglês, 1 para espanhol e 1 para temas) 

01 apontador 

02 lápis pretos apontados 

01 borracha branca macia 

01 caixa de lápis de cor (12 cores) 

01 jogo de canetinhas (12 cores) 

01 caixa de giz de cera grosso (em um pote com tampa) 

01 tubo de cola (grande) 

01 caixa de camisa para guardar as atividades 

01 caixa de sapato para guardar materiais 

01 conjunto de tintas guache (6 cores – tampa com rosca) 

01 tesoura sem pontas que se adapte a mão da criança 

01 pincel (chato e médio) 

01 caixa de massa de modelar (colocar em pote com tampa) 

01 jogo pedagógico usado (quebra-cabeça, memória, letras, números) 

02 folhas de E.V.A. Cor _______________________________________ 

                                         _______________________________________ 

01 copo 

01 Agenda Escolar La Salle 2019 (será entregue no 1º dia de aula) 

Obs.: 1. Canetinhas e lápis de cor deverão estar em um estojo com divisórias; 

          2. O material de apoio didático será combinado com a professora. 

 

 

 

 

Reunião inicial com as professoras: dia 14 
de fevereiro, às 18h30min, nas respectivas 
salas de aula. 

 


