
MATERIAL ESCOLAR 2023

EDUCAÇÃO INFANTIL 2023 | Creche II | 2 anos

★ MATERIAL DIDÁTICO (POSITIVO)
SISTEMA POSITIVO: Aquisição via lojanaescola.com.br/lasalle-medianeira disponível a partir de

07/11.

PAGAMENTO: à vista (débito ou boleto) ou parcelado em até 12x no cartão de crédito (se

adquiridos em novembro).

★ MATERIAL DE USO PESSOAL (IDENTIFICADOS COM O NOME DA CRIANÇA)

01 tesoura sem ponta que se adapte a mão da criança
01 tubo de cola 90g
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 pote grande de tinta guache (cores à combinar)
01 foto da criança 10cm x 15cm
01 foto da família 10cm X 15cm
01 toalha pequena  - com nome (para lanche e higiene pessoal) – DEIXAR NA MOCHILA.
01 camiseta (tamanho adulto(usada) para usar nas aulas de pintura)
01 pote vazio e com tampa (que veda bem) para guardar a massa de modelar
OBS.: Caso usar fralda, mandar junto na mochila: fralda e lenço umedecido.
Sugestão: mochila de tamanho médio ou grande, para que possa caber com facilidade todo o
material necessário diariamente (agenda, muda de roupa, fraldas, lancheira, livro da
biblioteca…)

★ MATERIAIS QUE SERÃO FORNECIDOS PELO COLÉGIO
Folhas de desenho A4 (180 g/m²)
Folhas de Ofício A4 (75 g/m²)
Folhas A4 coloridas
Folhas de E.V.A
Folhas A3
Folhas papel canson A4 coloridas
Bastões de cola quente
Fitas adesivas
01 Agenda La Salle para cada estudante
Aplicativo La Salle Mobile - tablets e smartphones com sistemas operacionais IOS (Apple
Stores) e Android (Google Play).
SPE Comunica, entre outros.

★ REUNIÃO DE PAIS: 09/02/2023 | 5ª feira | 18h30 (mais detalhes, até 06/02)

★ MATRÍCULAS 2023: serão online (via Portal do Aluno) de 03/11/22 a 03/02/23. Dúvidas? Entrar em
contato com a escola. https://gvcollege.lasalle.edu.br/modulos/aluno/login.php5?u=1%2C22
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