
 
LISTA DE MATERIAIS PARA O ANO DE 2023 

EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE II 

MATERIAIS DEVEM SER ENTREGUES NA 
TARDE DE ENTREVISTA: 

01 Brinquedo para deixar na escola (doação) (Ex: 
Kit cozinha, Kit limpeza, Kit médico, Kit ferramenta, 
etc.); 
01 Brinquedo para areia (doação). 
02 Livros infantis para deixar na escola (doação) - 
pode ser usado 
01 Avental para pintura; 
01 Caixa de giz de cera grande; 
01 Pincel número 10 
01 Caixa de lápis de cor (com 12 cores) grandes 
01 Folha de papel crepom; 
01 Pacote de palito de picolé 
01 Pacote de palito de churrasco 
02 Folha de E.V.A glitter 
02 folhas de E.V.A coloridas 
01 Metro de fita mimosa; 
01 Pote de tinta guache grande;  
01 Tubo de cola 90g;  
01 Tubo de cola glitter 
02 Potes de massa de modelar grande  
01 Cartolina brancas 
02 Pastas sem elástico para colocar trabalhos 
(grampo trilho) 
03 Folhas de papel cartão (colorida A4) 
03 Folhas de papel cartão (cor branca A4) 
02 Potes de glitter em pó 
01 Metro de TNT 
01 caixa de giz para quadro 
01 caixa de algodão 
01 Tesoura sem ponta 
01 Fita 3m 

01 Repelente de preferência spray 

03 embalagens transparentes para presente 
(20x30cm);  
01 Almofada com o nome  

 
MATERIAIS QUE DEVEM SER TRAZIDOS 
DIARIAMENTE NA MOCHILA: 
 
01 Toalha com nome; 
03 Fraldas descartáveis para as trocas e 
higienização diária conforme a necessidade da 
criança 
02 Mudas de roupa para ser feita a troca quando 
necessário;  
01 Calçado reserva; 
01 Pomada para assadura; 
01 Filtro solar; 
01 Boné ou chapéu; 
01 Garrafinha de água com identificação 
01 Sacola ou saco plástico para separar as roupas 
usadas, quando necessário; 
01 Agenda escolar do Colégio La Salle Peperi; 
 

Observação - Todos os materiais devem estar 
identificados com o nome da criança, inclusive na parte 
de dentro do uniforme e nos potes de lanche, como 
iogurtes e alimentos que precisem ser levados à 
geladeira. 
 

Os materiais devem ser entregues devidamente 

identificados no momento em que será realizada a 

entrevista com a família. Essa entrevista será 

agendada com cada família durante a Reunião de 

Pais que acontecerá no dia 01 de fevereiro. A 

seguir indicações para a Reunião: 

 

 

AGENDAMENTO: 

REUNIÃO DE PAIS 

DATA: 01 de fevereiro de 2023 – quarta-feira 

HORÁRIO: 17h 

LOCAL: Salão de Atos e sala de aula da 

criança 
  

 

https://meet.google.com/wzk-ovjv-rzw

