
INÍCIO DO ANO LETIVO: 16/02/2023  
IMPORTANTE: Neste dia durante o turno de aula do aluno (manhã ou tarde) haverá APENAS o 

encontro com a professora para conversar e entregar o material. Não haverá aula. 
 

Manhã: EI e EF1: 7h 30min – 11h 50min Tarde: EI e EF1: 13h 30min – 17h 30min 

    
 

 LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 2023 

 NÍVEL A  – EDUCAÇÃO INFANTIL 
☞ SISTEMA pH: O Sistema é composto por 04 cadernos (livros) anuais que 
correspondem à organização curricular estruturada em cinco campos de experiência. 

 
 
 
 
MATERIAL INDIVIDUAL (DEVERÁ SER IDENTIFICADO E MANTIDO NA MOCHILA): 

     01 tesoura sem ponta                                                                                         01 tubo de cola 110g
    01 lápis de escrever                                                                                             01 caixa de lenço de papel        
    01 caixa de lápis de cor                                                                                       01 garrafa para água 
    01 borracha                                                                                                           01 muda de roupa completa     
    01 apontador                                                                                                        Toalha ou guardanapo para o lanche                                                                                             
    01 estojo para o material escolar                                                                           
            

MATERIAL PARA ENTREGAR PARA A PROFESSORA (DEVERÁ SER IDENTIFICADO E FICARÁ NA SALA DE AULA): 
01 rolo de barbante                                                                                            
50 folhas de desenho A4                 01 pacote de folha Tili Paper                                                    
01 pacote de palito de picolé                                                                                             01 pote de lenço umedecido 
02 potes de massa de modelar 500g                 02 tubos de cola colorida 
 01 caixa de giz de cera tamanho pequeno                 01 rolo de fita crepe larga 
01 tubo de cola gliter                                                                                        01 tinta têmpera 250ml 
01 revista usada ou jornal para recorte                                                         01 pincel chato nº 16 ou 20                                                                                    
01 camiseta manga longa usada (tamanho adulto - para atividade de pintura)     

  
OBSERVAÇÕES:  
O Sistema pH poderá ser adquirido: 

          ► No Colégio, com os representantes do Grupo Somos Educação, nos dias 02, 03, 06, 07 e 08 de fevereiro de 2023. 

          ► Através do site www.domquixote-rs.com.br – cupom de acesso: Pallottism2023 

           

 
 Alunos(as) Pallotti – CAAR, ao apresentar a lista de material escolar, na Livraria 

da Mente têm 10% de desconto nas compras à vista e no cartão de crédito. 

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