Lista de materiais 2022
Educação Infantil
CRECHE / 2022
01 Livro de história infantil

02 tubo de cola branca

01 jogo pedagógico (3-4 anos)

01 glitter (qualquer cor)

01 brinquedo

01 caixa de camisa

100 folhas de desenho

01 rolo de fita crepe

01 bloco de folhas de desenho A3

01 pote de margarina (vazio com tampa)

01 bloco de folhas coloridas A3

01 pote de sorvete (vazio com tampa)

02 blocos de folhas coloridas (folhas grossas e cores
vivas)

02 fotos 3x4

01 folha de E.V.A (qualquer cor)
01 folha de E.V.A com glitter (qualquer cor)
01 caixa de lápis de cor grosso (12 cores)
01 apontador de lápis grosso
01 caixa de canetinha hidrográfica (grossa com 12
cores)

01 encarte de supermercado (para fins pedagógicos)
01 camiseta manga longa usada tamanho adulto (para
pintura)
01 toalha para lanche (identificada para ser utilizada
na lancheira)
01 almofada (identificada)
01 pacote de palito de picolé colorido

01 caixa de giz de cera (grossos com 12 cores)

01 pincel de barbear

02 caixas de massa de modelar (12 cores)

01 lixa

01 caixa de cola colorida

01 pasta A3 (pasta de arquiteto) para transportar a
apostila

02 têmpera guache (250ml) de cores diferentes

APOSTILAS / LIVROS PARADIDÁTICOS:
 Apostila do Sistema Positivo: https://lojanaescola.com.br/lasalle-carmo . Obs.: no cadastro do aluno:
Nível: EI – Série: Grupo 3 (loja online abre em 26/11).
 Kit PAR literatura infantil Creche: www.domquixote-rs.com.br Use cupom de Acesso Carmo2022
Contém: 1 livro físico: Sabe quem puxou a orelha do coelho? Autora: Elza Cesar Sallut, Editora
Scipione; 1 maleta; acesso biblioteca digital; acesso periódicos (jornais e revistas) de diversos
países (alunos e pais).
* Apostilas/livros didáticos são obrigatórios, conforme contrato escolar, clausula 5ª, parágrafo 6º.
Lembramos que todos os materiais deverão estar identificados;
Os materiais deverão ser entregues para a
professora no dia da reunião de pais.

