
LISTA DE MATERIAIS – 2022

CRECHE | EDUCAÇÃO INFANTIL

MATERIAL DIDÁTICO

❏ Língua Inglesa: Greenman & The Magic Forest Starter - Pupil's Book with Stickers and Pop-outs -
Cambridge University Press -  ISBN: 9788490368145 Editora Cambridge
Venda disponível na La Salle Store (Loja de uniformes) da Escola, em até 10 parcelas.

❏ Kit Literatura - serão 3 livros, 1 para cada trimestre que poderão ser adquiridos com desconto através do
site: www.domquixote-rs.com.br Cupom acesso: Lasallecanoas2022

Títulos: A lua cheia na casa sonolenta; Fiz voar meu chapéu e A última árvore do mundo

MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL

❏ 01 estojo com divisórias para as canetinhas e para os lápis de cor
❏ 01 lupa
❏ 01 fantasia usada do tamanho da criança
❏ 01 massa de argila
❏ 01 massa de biscuit
❏ 01 camiseta usada para pintura (tamanho adulto)
❏ 01 foto da família 10x15
❏ 01 foto da criança 10x15 (em envelope identificado)
❏ 01 pacote de palitos de picolé
❏ 01 mt de tecido algodão cru
❏ 01 pincel escolar tamanho nº 14
❏ 01 tesoura pequena sem ponta (simples)
❏ 01 pasta plástica, tamanho A3
❏ 01 caixa organizadora, plástica com tampa de 30 litros

MATERIAIS DE USO COLETIVO
❏ 03 caixas de massa de modelar 12 unidades
❏ Forminhas plásticas e rolinhos para massa de modelar
❏ 01 tubo de cola bastão 40g
❏ 01 cola branca 90g
❏ 01 caixa de cola colorida
❏ 02 blocos criativos
❏ 01 pote grande tinta guache (azul, vermelha, verde, laranja, roxo, rosa ou amarelo)
❏ 01 pote grande de tinta guache (branca, preta ou marrom).
❏ 01 folha de papel celofane
❏ 01 pacote de folha A4 colorida
❏ 50 folhas A4
❏ 50 folhas A3 – gramatura 120g
❏ 04 folhas de transparência
❏ 01 folha grande de EVA
❏ 01 folha grande de EVA com glitter
❏ 01 folha de papel crepom
❏ 01 folha de papel laminado (dourado ou prata)
❏ 01 caixa de lápis de cor (tamanho jumbo)
❏ 01 jogo de caneta hidrocor, grossa com 12 cores
❏ 01 caneta giz liquido colorida (azul, verde, vermelho, rosa ou outra)
❏ 02 frascos de anilina comestível (cores variadas)

http://www.domquixote-rs.com.br/


❏ 01 rolo de pintura
❏ 01 caixa de giz pastel oleoso- 12 cores
❏ 01 pacote de lantejoulas grandes
❏ 01 funil grande
❏ 01 peneira
❏ 01 bambolê
❏ 01 pegador de massa e/ou gelo
❏ 01 pacote com 10 pratos de papelão nº05
❏ 01 rolo de massa
❏ 05 pregadores de roupas em madeira
❏ Revistas (adequadas para a faixa etária) para recorte

NA MOCHILA

❏ Roupas para eventuais trocas

IMPORTANTE

Favor identificar TODOS os materiais, inclusive uniformes, mochila e lancheira.

Pedimos a gentileza de observar o seguinte calendário para entrega do material:
★ 1º dia de aula: material da mochila (a agenda será entregue pela professora).
★ Demais materiais, deverão ser entregues no momento das entrevistas individuais, conforme data e

horário divulgados antecipadamente.

Reunião com pais e responsáveis:
14/02/2022

Às 19h.

Início das aulas
16/02/2022

14h.


