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                                         Educação Infantil 
 

Pré I / 2022 

01 estojo com duas divisórias 

01 caixa de lápis de cor (grosso com 12 cores) 

01 apontador de lápis (grosso) 

01 lápis (cor preta/jumbo) 

01 borracha branca macia 

01 caixa de canetinhas hidrográficas (grossas com 12 
cores) 

01 caixa de giz de cera curto (grosso com 12 cores) 

01 tesoura sem ponta pequena (de boa qualidade) 

02 tubos grandes de cola branca 110gr (de boa 
qualidade) 

01 caixa de cola colorida (6 cores) 

02 caixas de massa de modelar (com 12 cores SOFT) 

01 camiseta usada (tamanho P adulto manga curta) 

01 cola glitter (qualquer cor) 

01 tinta relevo dimensional 

01 encarte de supermercado e 01 revista com imagens 
para uso pedagógico 

01 folha de papel crepom (cor primária) 

01 folha de EVA (lisa, cor primária) 

01 folha de EVA (com glitter, qualquer cor) 

01 jogo de blocos lógicos em madeira. 
01 jogo pedagógico ( 4-5 anos)  

01 livro de histórias infantis (4-5 anos) 

01 lixa de fogão 

01 caixa organizadora com tampa (tamanho 8,6L) 

01 pacote de lantejoula tamanho grande 

01 pacote de palito de picolé  

01 sacola ecológica para transportar o livro didático. 

01 rolo para pintura em espuma de 5 cm 

01 pincel chato nº16 

02 potes plásticos (vazios) com tampa. Ex: margarina 

01 almofada (identificada) 

01 bloco canson colorido (tamanho A3) 

01 bloco canson branco (tamanho A3) 

01 bloco dobracor (folha grossa/cores vivas) 

50 folhas de desenho 

01 brinquedo (4-5 anos) 

01 têmpera guache 250 ml (cor primária) 

01 pasta tamanho ofício com elástico 

02 fotos 3X4 ( identificadas)

 

APOSTILAS / LIVROS PARADIDÁTICOS: 

 Apostila do Sistema Positivo: https://lojanaescola.com.br/lasalle-carmo  Obs.: no cadastro do aluno: Nível: EI – 
Série: Grupo 4 

 KIT PAR Literatura Infantil Pré I: www.domquixote-rs.com.br Use cupom de Acesso Carmo2022  
 Contém 1 livro - Título: Princesa Arabela e um Museu só pra Ela  - Autor Mylo Freeman. + 1 Maleta + acesso 

biblioteca digital + acesso periódicos (jornais e revistas) de diversos países (alunos e pais).  
   Livro didático do Programa Bilíngue – We Are La Salle: Greenman and the Magic Forest – A – Ed. Cambridge 

(disponível a partir de dezembro na La Salle Store e também haverá posto de venda na escola, em fevereiro de 
2022, em data a ser informada posteriormente por e-mail). 
* Apostilas/livros didáticos são obrigatórios, conforme contrato escolar, clausula 5ª, parágrafo 6º.                                                                                                                                                             

Lembramos que todos os materiais deverão estar identificados; 
Os materiais solicitados poderão ser reutilizados do ano anterior; 

Os materiais deverão ser entregues para a professora no dia da reunião de pais. 

https://lojanaescola.com.br/lasalle-carmo
http://www.domquixote-rs.com.br/

