
TRE-LE-LÊ CRECHE ESCOLA 
LISTA DE MATERIAL - 2022

Enxoval do Berçário I

Para trazer diariamente em bolsas:
● Fraldas descartáveis
● Mudas de roupas, de acordo com o tempo
● Pares de meias, sapatos
● Toalha de banho
● Sacos plásticos (para roupas sujas e/ou molhadas)
● Lençol e cueiro
● 2 mamadeiras / 1 copo para água
● Prato, talher, cumbuca para sobremesa (guardados em saco plástico, tipo ziploc)
● Babador
● Favor não enviar talcos nem perfumes

Para colocar em uma “necessaire”:
● Sabonete e saboneteira
● Pomada para assadura
● Bolinhas de algodão ou lenço umedecido
● Pente ou escova de cabelo

Para permanecer na Tre-Le-Lê:
● 5 pacotes de gaze esterilizada
● 1 livro de histórias

Observações:
● Roupas e objetos pessoais devem estar com o nome da criança;
● Mamadeiras e copos devem ser higienizados, diariamente, em casa;
● As mochilas devem ser sem rodinhas;
● A Tre-Le-Lê não se responsabiliza por joias, bijuterias e brinquedos que por ventura

sejam trazidos. Por isso, é recomendável evitá-los;
● Não mandar objetos miúdos;
● As prescrições alimentares precisam ter o nome completo da criança, data da consulta

do mês vigente (atualizada mensalmente) e sem rasuras, com a assinatura e carimbo do
pediatra;

● Crianças com alergia e/ou intolerância alimentares precisam de atestado médico;
● A agenda padronizada é de uso obrigatório e deve ser adquirida na secretaria.

Muita aprendizagem em 2022!



TRE-LE-LÊ CRECHE ESCOLA
LISTA DE MATERIAL - 2022

Enxoval dos Berçários II/III  

Para trazer diariamente em bolsas:
● Fraldas descartáveis
● Mudas de roupas, de acordo com o tempo
● Pares de meias, sapato, tênis ou sandália
● Toalha de banho
● Sacos plásticos (para roupas sujas e/ou molhadas)
● Lençol de elástico
● 2 copos (para água e suco)
● Favor não enviar talcos nem perfumes

Para colocar em uma “necessaire”:
● Sabonete e saboneteira
● Xampu e condicionador (se usar)
● Pomada para assadura
● Lenço umedecido ou bolinhas de algodão
● Pente ou escova de cabelo

Para permanecer na Tre-Le-Lê:
● 1 livro de histórias
● 1 escova de dente com capa de proteção 
● 2 pastas de dente sem flúor

Observações:
● Roupas e objetos pessoais devem estar com o nome da criança;
● Mamadeiras e copos devem ser higienizados, diariamente, em casa;
● As mochilas devem ser sem rodinhas;
● A Tre-Le-Lê não se responsabiliza por joias, bijuterias e brinquedos que por

ventura sejam trazidos. Por isso, é recomendável evitá-los;
● Não mandar objetos miúdos;
● Crianças com alergia e/ou intolerância alimentares precisam de atestado médico;
● A agenda padronizada é de uso obrigatório e deve ser adquirida na secretaria.

Muita aprendizagem em 2022!



TRE-LE-LÊ CRECHE ESCOLA
LISTA DE MATERIAL - 2022

1º ano escolar

� Para trazer na mochila:

● 1 toalhinha de mão com nome
● 2 copos ou garrafinhas (água e suco)
● 1 estojo de uso individual contendo: lápis preto, borracha, apontador,

tesoura pequena sem ponta, tubo de cola pequeno 90g, canetinhas, lápis de cor
e caneta esferográfica vermelha

● 1 régua de 20 cm de plástico transparente

Para ficar na escola:

● 1 pasta pequena fina (tamanho meio ofício) - transparente
● 1 livro de história
● 1 caderno (horizontal, grande, de meia pauta, com cerca de 40 folhas)
● 1 caderno (horizontal pequeno, de pauta dupla, com cerca de 40 folhas)
● 1 caderno (horizontal, pequeno, sem pauta, com cerca de 40 folhas)
● 1 resma de papel A4
● 5 folhas de E.V.A (qualquer cor)
● Livro didático de Matemática: Aprender juntos – Matemática 1º ano – 7º ed.

BNCC edição 2021 – Editora SM
● Programa bilíngue Edify

 Observações:
● Os cadernos devem ser encapados com plástico transparente e etiquetados;
● Os materiais começarão a ser utilizados em 14/02/2022;
● Os copos ou garrafinhas devem ser higienizados diariamente, em casa;
● Todos os pertences devem ser identificados com o nome da criança;
● As mochilas devem ser sem rodinhas;
● Os materiais dos anos anteriores podem ser reaproveitados;
● A Tre-Le-Lê não se responsabiliza por joias, bijuterias, brinquedos, telefones e

similares que sejam trazidos;
● Agenda pequena de livre escolha.

Muita aprendizagem em 2022!



TRE-LE-LÊ CRECHE ESCOLA
LISTA DE MATERIAL - 2022

2º ano escolar

● 1 toalhinha de mão com nome
● 2 copos ou garrafinhas (água e suco)
● 4 cadernos pequenos, tipo brochura, horizontal, pautado com cerca de 48 folhas,
de capa dura
● 1 caderno de pauta dupla, pequeno, horizontal, de capa dura, com cerca de 48
folhas
● 1 caderno de meia-pauta, horizontal, grande, de capa dura, em espiral, com
cerca de 40 folhas
● 1 pasta fina, tamanho A4 (transparente)
● 1 estojo de uso pessoal contendo: lápis preto, borracha, apontador, tesoura
pequena sem ponta, um tubo de cola de 90g, marca-texto, canetinhas e lápis de cor
● 1 resma de papel A4
● 5 folhas de E.V.A (qualquer cor)
● Material didático da Eleva
● Programa bilíngue Edify

Observações:
● Os cadernos devem ser encapados e etiquetados;
● Os materiais começarão a ser utilizados em 14/02/2022;
● Os copos devem ser lavados diariamente, em casa;
● Todos os pertences devem ser identificados com o nome da criança;
● As mochilas devem ser sem rodinhas; 
● Os materiais dos anos anteriores podem ser reaproveitados;
●  A Tre-Le-Lê não se responsabiliza por joias, bijuterias, brinquedos,
equipamentos eletrônicos que sejam trazidos;
● Agenda pequena de livre escolha.

Muita aprendizagem em 2022!



TRE-LE-LÊ CRECHE ESCOLA
LISTA DE MATERIAL - 2022

3º ano escolar

● 1 toalhinha de mão com nome
● 2 copos ou garrafinhas (água e suco)
● 4 cadernos grandes, tipo brochura, vertical, pautado com cerca de 48 folhas
de capa dura
● 1 caderno de pauta dupla, pequeno, horizontal, de capa dura, com cerca de
48 folhas
● 1 caderno de meia-pauta, horizontal, grande, de capa dura em espiral com
cerca de 40 folhas
● 1 pasta fina transparente, tamanho A4
● 1 estojo com: lápis preto, borracha, apontador, tesoura pequena sem ponta,
um tubo de cola líquida de 90g, marca-texto, canetinhas e lápis de cor
● 1 resma de papel A4
● 5 folhas de E.V.A (qualquer cor)
● Material didático da Eleva
● Programa bilíngue Edify

Observações:

● Os cadernos devem ser encapados e etiquetados;
● Os materiais começarão a ser utilizados em 14/02/2022;
● Os copos devem ser lavados diariamente, em casa;
● Todos os pertences devem ser identificados com o nome da criança;
● As mochilas devem ser sem rodinhas; 
● Os materiais dos anos anteriores podem ser reaproveitados;
● A Tre-Le-Lê não se responsabiliza por joias, bijuterias, brinquedos,
equipamentos eletrônicos que sejam trazidos;
● Agenda pequena de livre escolha.

Muita aprendizagem em 2022!



TRE-LE-LÊ CRECHE ESCOLA
LISTA DE MATERIAL - 2022

4º e 5º anos escolares

● 1 copo ou garrafinha (suco/água)
● 5 cadernos grandes verticais com cerca de 48 folhas cada
● 1 caderno de meia-pauta, horizontal, grande, de capa dura, em espiral, com
cerca de 40 folhas
● 1 pasta fina transparente, tamanho A4
● 1 estojo com: lápis preto, borracha, apontador, tesoura pequena sem ponta,
régua de 20 cm, caneta azul, um tubo de cola de 90g, marca-texto, conjunto de
canetinhas e lápis de cor
● 1 resma de papel A4
● 5 folhas de E.V.A (qualquer cor)
● Material didático da Eleva
● Programa bilíngue Edify

Observações:
● Os cadernos e livros devem ser encapados e etiquetados;
● Os materiais começarão a ser utilizados em 14/02/2022;
● Os copos devem ser lavados, diariamente, em casa;
● As mochilas devem ser sem rodinhas; 
● Todos os pertences devem ser identificados com o nome da criança;
●  A Tre-Le-Lê/Educarte não se responsabilizam por joias,
bijuterias, brinquedos, equipamentos eletrônicos que sejam trazidos;
● Os materiais dos anos anteriores podem ser reaproveitados;
● Agenda pequena de livre escolha.

Muita aprendizagem em 2022!



EDUCARTE ESCOLA      
                                                                              

LISTA DE MATERIAL 2022

6º ao 9º ano escolar

● Copo ou garrafinha
● 6 cadernos grandes verticais com cerca de 48 folhas (1 para cada
componente curricular)
● 1 régua de 20 cm
● 1 calculadora (somente para os 7º, 8º e 9º anos escolares)
● 1 compasso e 1 transferidor
● Lápis preto, borracha, apontador, tesoura, caneta azul, tubo de cola de 90g,
lápis de cor e canetinhas

Observações:

● Os materiais começarão a ser utilizados em 14/02/2022;
● Os copos ou garrafinhas devem ser higienizados diariamente, em casa;
● Todos os pertences devem ser identificados com o nome do aluno;
● As mochilas devem ser sem rodinhas;
● A Educarte não se responsabiliza por joias, bijuterias, papel moeda,
brinquedos, telefones e similares que sejam trazidos.
● Material didático da Eleva.

Muita aprendizagem em 2022!

EDUCARTE ESCOLA      



                                                                              
LISTA DE MATERIAL 2022

Ensino Médio

● Copo ou garrafinha
● 8 cadernos grandes verticais com cerca de 48 folhas (1 para cada
componente curricular)
● 1 régua de 20 cm
● 1 calculadora
● 1 compasso e 1 transferidor
● Lápis preto, borracha, apontador, tesoura, caneta azul, tubo de cola de 90g,
lápis de cor e canetinhas

Observações:

● Os materiais começarão a ser utilizados em 07/02/2022;
● Os copos ou garrafinhas devem ser higienizados, diariamente, em casa;
● Todos os pertences devem ser identificados com o nome do aluno;
● A Educarte não se responsabiliza por joias, bijuterias, papel moeda, telefones
e similares que sejam trazidos.
● Material didático da Eleva.

Muita aprendizagem em 2022!

TRE-LE-LÊ CRECHE ESCOLA
LISTA DE MATERIAL - 2022



HORÁRIO INTEGRAL - A PARTIR DO PRÉ I 

Para trazer diariamente:
● Uniformes para o horário de escolaridade.
● Mudas de roupa, de acordo com o tempo.
● Calcinha ou cueca.
● Sapato, tênis, sandália, chinelo.
● Pares de meia.
● Toalha de banho.
● Sacos plásticos.
● 2 Copos (água e suco).

Colocar numa “necessaire” para o banho: (a partir de carga horária diária
de 8h)

● Sabonete e saboneteira
● Pente ou escova de cabelo
● Toalha de banho
● Xampu e condicionador (se usar)
Obs: Os dias de lavar a cabeça na escola são às 3ªs e 5ªs feiras

Colocar numa “necessaire” própria para a escovação:
● Escova de dente
● Pasta de dente
● Toalha de mão

Observações:
● Todos os pertences devem ser identificados com o nome da criança;
●  Os copos ou garrafinhas devem ser higienizados, diariamente, em casa;
●  A Tre-Le-Lê/Educarte não se responsabilizam por joias, bijuterias, brinquedos,

telefones e similares que sejam trazidos. Por isso, é recomendável evitá-los;
● Mochilas devem ser sem rodinhas (Duas mochilas: Uma para o horário de

escolaridade e outra para o horário integral);
● Materiais dos anos anteriores podem ser reaproveitados;
● Os alunos devem estar uniformizados no horário de escolaridade.

Muita aprendizagem em 2022!

TRE-LE-LÊ CRECHE ESCOLA
LISTA DE MATERIAL - 2022



 HORÁRIO INTEGRAL - MATERNAIS I E II 

Para trazer diariamente:
● Uniformes para o horário de escolaridade.
● Mudas de roupa, de acordo com o tempo.
● Calcinha ou cueca.
● Sapato, tênis, sandália, chinelo.
● Pares de meia.
● Sacos plásticos.
● Lençol de elástico 
● 2 Copos (água e suco).

Colocar numa “necessaire” para o banho: (a partir de carga horária diária
de 8h)

● Sabonete e saboneteira
● Toalha de banho
● Pente ou escova de cabelo
● Xampu e condicionador (se usar)
Obs: Os dias de lavar a cabeça na escola são às 3ªs e 5ªs feiras

Colocar numa “necessaire” própria para a escovação:
● Escova de dente
● Pasta de dente
● Toalha de mão

Observações:
● Todos os pertences devem ser identificados com o nome da criança;
● Os copos ou garrafinhas devem ser higienizados diariamente, em casa;
●  A Tre-Le-Lê não se responsabiliza por joias, bijuterias, brinquedos, telefones e

similares que sejam trazidos. Por isso, é recomendável evitá-los;
● Mochilas devem ser sem rodinhas (Duas mochilas: Uma para o horário de

escolaridade pequena e outra para o horário do integral);
● Materiais dos anos anteriores podem ser reaproveitados;
● Os alunos devem estar uniformizados no horário de escolaridade.

Muita aprendizagem em 2022!

TRE-LE-LÊ CRECHE ESCOLA
LISTA DE MATERIAL - 2022



MATERNAL I

� PARA TRAZER NA MOCHILA:
● 1 caixa de lenço umedecido ou bolinhas de algodão
● 1 toalhinha de mão com nome
● 2 copos (água e suco)
● 1 pente ou escova de cabelo (para uso individual)
● Fraldas descartáveis se usar
● 1 muda de roupa extra

Para ficar na escola:

● 1 livro de história adequado à faixa etária
● 1 foto 10x15 da criança para a chamada
● 1 pasta tamanho A3 (transparente) – vai mensalmente para casa
● 1 caixa de gizão de cera
● 1 rolo pequeno de barbante ou lã
● 1 saco de palito de picolé (50 unidades)
● 1 pincel grande (tamanho 16)
● 1 resma de folha A3 (75g)
● 1 tubo de cola branca (1kg)
● 5 folhas de E.V.A (qualquer cor)

Observações:
● Os materiais começarão a ser utilizados em 14/02/2022;
● O copo deve ser higienizado, diariamente, em casa;
● Todos os pertences devem ser identificados com o nome da criança;
● As mochilas devem ser sem rodinhas;
● A Tre-Le-Lê não se responsabiliza por joias, bijuterias, brinquedos, telefones, aparelhos

eletrônicos e similares que sejam trazidos;
● A agenda padronizada é de uso obrigatório e deve ser adquirida na secretaria;
● Os materiais dos anos anteriores podem ser reaproveitados;
● A partir do Martenal I, os alunos devem usar uniforme, no horário de escolaridade.

Muita aprendizagem em 2022!

TRE-LE-LÊ CRECHE ESCOLA



LISTA DE MATERIAL - 2022

MATERNAL II

� Para permanecer na mochila:

● 1 toalhinha de mão com nome
● 2 copos ou garrafinhas (água e suco)
● 1 pente ou escova de cabelo (para uso individual)

Para ficar na escola:

● 1 livro de história adequado à faixa etária
● 1 pincel médio (nº 16)
● 1 jogo educativo resistente adequado à faixa etária
● 1 foto 3x4 para a chamada
● 1 pasta tamanho A3 (transparente), que vai mensalmente para casa
● 1 tesoura sem ponta
● 1 caixa de lápis de cor
● 1 caixa de canetinha
● 1 pacote de palito de picolé (50 unidades)
● 1 rolo de barbante
● 1 caderno de desenho – tamanho A4
● 5 folhas de E.V.A (qualquer cor)
● 1 resma de folha A3 (75g)

Observações:
                 

● Os materiais começarão a ser utilizados em 14/02/2022;
● O copo ou garrafinha devem ser higienizados, diariamente, em casa;
● Todos os pertences devem ser identificados com o nome da criança;
● As mochilas devem ser sem rodinhas;
●  A Tre-Le-Lê não se responsabiliza por joias, bijuterias, brinquedos, telefones,

aparelhos eletrônicos e similares que sejam trazidos;
● A agenda padronizada é de uso obrigatório e deve ser adquirida na secretaria;
● Os materiais dos anos anteriores podem ser reaproveitados;
● Os alunos devem estar uniformizados no horário de escolaridade.

Muita aprendizagem em 2022!

TRE-LE-LÊ CRECHE ESCOLA



LISTA DE MATERIAL - 2022

PRÉ ESCOLAR I

� Para trazer na mochila:

● 1 toalhinha de mão com nome
● 2 copos ou garrafinhas (água e suco)
● 1 estojo de uso individual contendo: 1 tesoura sem ponta, 3 lápis pretos,

2 borrachas, 1 conjunto de canetas hidrográficas (canetinha), 1 caixa de lápis
de cor com 12 unidades, 1 caixa giz de cera e 1 tubo de cola (90g).

Para ficar na escola:

● 1 pasta grossa amarela com alça tamanho A4.
● 1 jogo pedagógico de acordo com a faixa etária (madeira ou plástico)
● 1 livro de história adequado à faixa etária
● 1 pincel grande (nº 14)
● 2 cadernos (horizontal, grande, em espiral, sem pauta, com cerca de 90

folhas)
● 1 saco de palito de picolé (50 unidades)
● 1 rolo de barbante grosso
● 1 resma de papel A4
● 5 folhas de E.V.A (qualquer cor)

Observações:

● O caderno deve ser encapado com plástico transparente e etiquetado.
● Os materiais começarão a ser utilizados em 14/02/2022;
● O copo ou garrafinha devem ser higienizados, diariamente, em casa;
● Todos os pertences devem ser identificados com o nome da criança;
● As mochilas devem ser sem rodinhas;
●  A Tre-Le-Lê não se responsabiliza por joias, bijuterias, brinquedos e

equipamentos eletrônicos que sejam trazidos;
● A agenda padronizada é de uso obrigatório e deve ser adquirida na secretaria;
● Os materiais dos anos anteriores podem ser reaproveitados;
● Os alunos devem estar uniformizados no horário de escolaridade.

Muita aprendizagem em 2022!

TRE-LE-LÊ CRECHE ESCOLA
LISTA DE MATERIAL - 2022



PRÉ ESCOLAR II

� Para trazer na mochila:

● 1 toalhinha de mão com nome
● 2 copos ou garrafinhas (água e suco)
● 1 estojo de uso individual contendo: 3 lápis pretos,2 borrachas, canetinhas,

lápis de cor, tesoura pequena sem ponta e tubo de cola pequeno 90g.

Para ficar na escola:

● 1 pasta verde grossa com alça – tamanho A4
● 1 pasta pequena fina (tamanho meio ofício) 
● 1 livro de história adequado à faixa etária
● 1 pincel médio (nº 14)
● 1 jogo educativo de madeira ou plástico adequado à faixa etária
● 1 caderno (horizontal, pequeno, em espiral, sem pauta, com cerca de 90 folhas)
● 1 caderno (horizontal, grande, em espiral, sem pauta, com cerca de 90 folhas)
● 1 resma de papel A4
● 5 folhas de E.V.A (qualquer cor)
● Livro didático de Matemática
● Programa bilíngue Edify

Observações:
● O caderno deve ser encapado com plástico transparente e

etiquetado;                                
● Os materiais começarão a ser utilizados em 14/02/2022;
● O copo ou garrafinha devem ser higienizados, diariamente, em casa;
● Todos os pertences devem ser identificados com o nome da criança;
● As mochilas devem ser sem rodinhas;
● A Tre-Le-Lê não se responsabiliza por joias, bijuterias, brinquedos, equipamentos

eletrônicos que sejam trazidos;
● A agenda padronizada é de uso obrigatório e deve ser adquirida na secretaria;
● Os materiais dos anos anteriores podem ser reaproveitados;
● Os alunos devem estar uniformizados no horário de escolaridade.

Muita aprendizagem em 2022!


