
 

Pré I -  Educação Infantil 
Lista de Material 2021   

MATERIAL BÁSICO DE USO INVIDIVUAL 
01 mochila pequena (preferencialmente sem rodinha) 
01 pasta polionda do tipo maleta com alça – na cor vermelha - tamanho ofício fina – (para o envio da atividade de 
casa) 
01 camisa branca de malha (tamanho P de adulto) – (para  ser usada nas atividades de arte) 
01 tesoura sem ponta (com o nome gravado) 
03 pastas plastificadas, transparentes, com trilho de plástico (para o envio das atividades dos projetos) 
01 caixa de hidrocor grosso (12 cores) 
01 caixa de hidrocor fino (12 cores) 
01 caixa de lápis de cor (12 cores) 
04 lápis HB (nº 2)  
01 borracha 
01 aquarela (12 cores) 
01 caixa de pintura a dedo (6 cores) 
01 pacote de colorset – A4 (para atividades artísticas no decorrer do ano letivo) 
01 bloco de papel Canson A4 (140 g/m)  (para atividades artísticas no decorrer do ano letivo) 
01 caixa de cola colorida (6 cores – 25g) 
01 estojo de caneta permanente (6 cores) 
02 potes de massa de modelar 500g (vermelha ou amarela) (para atividades lúdicas no decorrer do ano) 
01 tela de aproximadamente 24x30 (para proposta artística) 
01 tubo de cola branca líquida (90g) 
 
MATERIAL PARA HIGIENE PESSOAL E SAÚDE 
(PARA FICAR NA MOCHILA E A CARGO DA SUPERVISÃO DO RESPONSÁVEL) 

01 nécessaire contendo: 
01 tubo de pasta de dente infantil; 
01 escova de dente infantil; 
01 toalha de mão; 
Roupa reserva; 
Máscara - cada máscara deverá estar na embalagem individual e identificadas com o nome do aluno  (trazer mais 
de 1 máscara para troca durante o dia); 
01 garrafinha térmica para água. 
 
MATERIAL PARA TER EM CASA E REALIZAR AS ATIVIDADES 
01 estojo pequeno contendo tesoura escolar sem ponta, cola bastão, lápis grafite, apontador e borracha 
01 caixa de hidrocor grosso (12 cores) 
01 caixa de lápis de cor (12 cores) 

 

 

 



 

LIVROS

PROJETO LITERATURA – ALFABETO 
PALAVRAS, MUITAS PALAVRAS... 
AUTORA: RUTH ROCHA 
Editora: Salamandra 

INGLÊS 
BRIGHT FUTURES 2 EI 5H ALUNO C2 PK 
Editora: Oxford. 
ISBN: 9780980004106

 
OPÇÃO PARA COMPRA DE LIVROS ONLINE: 
Oxford http://www.disal.com.br/colegiolasalleabel 

  
OBSERVAÇÕES: 
• Todos os itens deverão estar identificados com o nome da criança e a turma. 
• Os itens de uso individual deverão ser encaminhados ao colégio a partir do primeiro dia de aula. 
• Poderão ser solicitados ao longo do ano: alimentos para a realização de práticas culinárias, ilustrações ou 
objetos para projetos pedagógicos, revistas, rótulos, sucatas, embalagens, materiais de uso individual para 
reposição e taxas para eventos culturais e atividades. 
 
UNIFORME ESCOLAR:  
Recomenda-se que todo o  uniforme seja identificado com o nome do estudante, conforme Manual da Família 
(incluindo as roupas reservas). O tênis deverá ser nas cores preta, branca ou azul-marinho e sem detalhes 
coloridos e as meias deverão ser nas cores: preta, branca ou azul-marinho.  
Orientações e locais de venda autorizados: https://bit.ly/UniformeAbel  
 
REUNIÃO DE RESPONSÁVEIS:  
A primeira reunião com os responsáveis dos alunos da Educação Infantil: 
Local: Prédio da Educação Infantil e 1º ano 
Data: 30/01/21 
Horário: 09h30 (turno matutino) / 11h (turno vespertino) 
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