
 

 

Lista de Materiais 2022 

CRECHE II 

LIVROS 2022 – CRECHE II DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 Coleção Faça (Editora FTD) – Maternal Educação Infantil (2 anos) – Autora Cristina 

Hulle. ISBN  7898683435546 

LIVROS LITERÁRIOS 

 Quer brincar de pique-esconde? 

 Autoras: Isabella e Angiolina – Editora: FTD. ISBN 9788532252264 

 Não quero... escovar os dentes. 

 Autora: Ana Oom – Editora: FTD. ISBN 9788532298850 

 Cachinhos de ouro. 

 Autora: Ana Maria Machado – Editora: FTD. ISBN 9788532252043 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL 

Quantidade Discriminação Plano de Execução 

01 

Agenda (exclusiva La Salle) 

Será entregue ao estudante, em sala de aula, na 

primeira semana de aula. Deverá ser preenchida com 

todos os dados pessoais do estudante e do 

responsável. Seu uso é obrigatório. 

Registro de avisos, conteúdos e atividades de casa 

01 Batedor redondo para pintura com cabo de madeira. Material para uso individual nas atividades de pintura.  

02 
Pastas catálogo preta com 50 plásticos (espessura 

grossa). 

Organização de folhas avulsas utilizadas na construção de 

portfólio individual. 

01 Bloco de folhas de TEXTURA VISUAL. 
Desenvolvimento de atividades individuais, ao longo do ano 

letivo,  em todos os componentes curriculares. 

01 Blocos de folhas de MOLDURA. 
Desenvolvimento de atividades individuais, ao longo do ano 

letivo, em todos os componentes curriculares.  

02 Blocos A3 branco – gramatura 120 a 140. 
Desenvolvimento de atividades individuais, ao longo do ano 

letivo, em todos os componentes curriculares.  

01 Bloco A3 colorido. 
Desenvolvimento de atividades individuais, ao longo do ano 

letivo, em todos os componentes curriculares. 

02 Caixas de cola colorida. Desenvolvimento de técnicas de pintura em papéis e tecidos. 

03 Caixas de giz de cera. Desenvolvimento de técnicas de pintura em papéis e tecidos. 

01 Caneta Pen 68 preta. Identificação de materiais plásticos individuais e atividades. 

01 Caneta para retroprojetor preta (ponta média). Identificação de materiais plásticos individuais e atividades. 

02 Pacotes de etiquetas adesivas (bolinhas coloridas). Desenvolvimento de atividades de coordenação motora. 

02 Colas brancas (90g). 
Desenvolvimento de Técnicas de colagem de diferentes 

texturas. 

02 Fitas Kraft marrons. Identificação de materiais plásticos individuais e atividades. 

01 Fita dupla face. Identificação de materiais plásticos individuais e atividades. 

01 Garrafa de uso diário e obrigatório para água. Hidratação pessoal. 

01 Jogo Pedagógico (peças grandes – 3 anos). Desenvolvimento de atividades sociais e cognitivas. 

01m Tecido de algodão Cru. Para construção da sacolinha literária. 

03 Pastas de papelão vermelhas com grampos. 
1 pasta por trimestre para entrega das atividades 

desenvolvidas. 



 

 

01 Tela para pintura (30x40). Aplicação de Técnicas de pintura 

01 Avental. Para uso nas aulas de pinturas. 

MATERIAIS DE ARTES 

Quantidade Discriminação Plano de Execução 

01 Bloco criativo texturizado. 
Dobrar, escrever, reciclar, construir montagens com recortes, 

painéis, atividades individuais. 

01 Bloco de cartolina A4 branca. Colagem de cartões, recortes e dobraduras. 

02 Cartolinas decoradas (cores variadas). 
Desenvolvimento de trabalhos com tinta, pincel, giz de cera, giz 

estaca preto, recortes, colagens e dobraduras. 

02  Cartolinas dupla face (cores variadas). 
Desenvolvimento de trabalhos com tinta, pincel, giz de cera, giz 

estaca preto, recortes, colagens e dobraduras. 

01m Papel adesivo transparente. Identificação de materiais plásticos individuais e atividades. 

01 Folha de papel celofane. 
Desenvolvimento de técnicas de pintura em tela, recortes e 

montagens. 

02 Folhas de papel pardo. Construção de atividades em grupos. 

01 Papel laminado prateado. Desenvolvimento de atividades de recorte e colagem. 

01m Laxtec. Desenvolvimento de trabalhos de datas comemorativas. 

01 Fitilho. Organização de lembrancinhas e materiais. 

01 Rolo de barbante. Desenvolvimento de atividades de coordenação motora. 

02 Pacotes de balões - vermelho Desenvolvimento de atividades em grupo. 

02 Papéis crepom. Desenvolvimento de atividades de recorte e colagem. 

02 Pacotes de palito de picolé colorido. Montagem de materiais diversos. 

03 Potes de massa de modelar 500g. 
Desenvolver a coordenação motora produzindo arte com 

massinha.  

02 Placas de EVA com gliter. Desenvolvimento de atividades de recorte e colagem. 

02 Placas de EVA liso. Desenvolvimento de atividades de recorte e colagem. 

02 Potes de tinta guache – rosa e laranja (250ml). Atividades de pintura. 

01 Tinta de tecido. Para construção da sacolinha literária. 

01 Rolo de fita de cetim. Desenvolvimento de atividades de recorte e colagem. 

03m TNT cores variadas. Para organização de aulas fora de sala. 

ORIENTAÇÕES 

O MATERIAL DE USO INDIVIDUAL e o MATERIAL DE ARTE, deverão ser entregues no segmento, dias 20 e 21/01/2022 e 24 a 28/01/2022. 

Horário: das 8h às 11h – das 14h às 17h. 

Observação: 
• MATERIAL DE USO INDIVIDUAL – Solicitamos identificação em TODO o material, com nome completo e a turma do estudante. 
• MATERIAL DE ARTE – Identificar SOMENTE A SACOLA com o nome completo e a turma do estudante e entregar no segmento. 

• Trazer os papéis abertos. 
• Não receberemos o material no 1º dia de aula. Todo o material será rigorosamente conferido no ato da entrega. 
• O uso do uniforme completo é obrigatório, inclusive agasalho identificar com a caneta de tecido ou bordar o nome do (a) aluno (a), e o 

tenis (qualquer marca). 
• Não será permitido customização/modificação do uniforme. 
• Uniforme Escolar: La Salle Store localizado no Colegio La Salle Brasília ou em nossa loja online: www.lojapluriforme.com.br/rede-la-

salle/. 

• Agenda – modelo próprio (será oferecida pelo Colégio no início das aulas). 

•  A grade horária será enviada na primeira semana de aula, na agenda do aluno. 

• Poderão solicitados ao longo do ano: 
 Alimentos para a realização de práticas culinárias; 

 Ilustrações ou objetos para projetos pedagógicos; 

 Materiais para dramatização (roupas, óculos, bolsas etc); 

 Sucatas, revistas para recortes, rótulos ou embalagens; 
 Taxas para saída de campo, peças teatrais, entre outros; 

 Materiais para Feira do Conhecimento, Feira de Arte e Cultura e Festa junina; 

 Projeto Literário 2022. 

 


