
 
Lista de Material 2019 

Infantil 3 

Materiais de uso escolar: 

• 02 blocos de papel Canson 140 ou 180 g/m² (branco) – tamanho A4  
• 01 bloco de papel Canson 140 ou 180 g/m² (colorido) – tamanho A4 
• 01 bloco de Eco Cores Nova Print – textura visual 230mm X 320mm – 180g/m2 
• 01 bloco de papel Creative Lumipaper 90g – A4 com 5 cores (sugestão: Spiral) 
• 01 caixa de lápis de cor 24 cores – (sugestão: Faber-Castell / BIC)  
• 01 caixa de ecogiz – giz de cera com corpo de madeira (sugestão: Faber-Castell) 
• 01 caixa de caneta hidrocor - (sugestão: Faber-Castell) 
• 02 apontadores com depósito – (sugestão: Faber-Castell / Maped) 
• 03 borrachas (sugestão: Faber-Castell) 
• 01 caixa de pintura a dedo 12 cores – (sugestão: Acrilex) 
• 03 potes de massa para modelar – 500g (sugestão: Uti Guti / Acrilex) 
• 01 estojo grande com duas divisórias (colocar lápis de cor e giz nas divisórias) 
• 05 lápis pretos nº 2 (sugestão: Faber-Castell / Ecolápis / BIC Evolution HB) 
• 01 pasta fina de plástico, com elástico - cor: azul 
• 01 pincel nº 12-815 (sugestão: Tigre) 
• 01 pincel nº 20-482 -  Poney (Condor) 
• 01 tesoura escolar sem ponta com nome gravado (sugestão: Mundial ou Tramontina) 
• 01 tubo de cola branca líquida (sugestão: Tenaz) 
• 06 tubos de cola bastão (sugestão: Pritt) 
• 01 caixa de cola plástica colorida com glitter (sugestão: Acrilex / Faber-Castell) 
• 01 caixa de cola plástica colorida (sugestão: Acrilex / Faber-Castell) 
• 05 saquinhos plásticos tamanho ofício, transparentes, “grossos” e novos 
• 01 avental plástico grosso 
• 01 pacote de alfabeto móvel de E.V.A 
• 06 folhas de E.V.A com glitter (sugestão de cores: azul, dourado, vermelho, prata, rosa ou verde) 
• 02 folhas de E.V.A flocado (nas cores: 01 marrom e 01 verde) 
• 01 pacote de palito de sorvete colorido 
• 01 caderno capa dura com margem para desenho 
• 02 pacotes de argila 120 grs (sugestão: Uti Guti) 
• 02 gibis novos da Turma da Mônica para biblioteca da classe 
• 01 tela para pintura 24X30 
• 02 novelos de lã (nas cores: vermelho e verde) 
• 01 rolinho para pintura 4 cm 
• 20 envelopes (pardo) – tamanho ofício 
• 01 revista para recorte que tenha gravuras e letras grandes (exemplo: Caras, Casa e Jardim, Globo 
Rural) 
• 01 Livro de Literatura Infantil caixa alta, com pouco texto, adequado para a faixa etária) 
• Retalhos de tecido com diferentes texturas 
 

Materiais de higiene: 
 
• 01 creme dental 
• 01 escova de dente  
• 04 embalagens de toalhas umedecidas 
• 03 caixas de lenço de papel 
 
Obs: Colocar o creme dental, a escova de dente e a toalhinha com nome em um estojo plástico 
com nome. 
 
 



 
 
Materiais para as aulas de Inglês: 
 
• 01 pasta plástica catálogo com 10 saquinhos plásticos 
• 01 caixa de lápis de cor (12 cores) 
• 01 caixa de giz de cera curton (06 cores)  
• 01 cartela de adesivos 
• 01 lápis preto nº 2 
• 01 borracha branca macia 
• 01 apontador com depósito  
• 01 estojo 
 
 
Para uso na aula de Nutrição: 
 
• A Dolmã deve ser adquirida no colégio, no valor de R$ 90,00. O uso não é obrigatório, porém 

muito importante para o desenvolvimento da aula. Não será permitido o uso de dólmã 
confeccionada fora da escola (Quem já adquiriu pode usar a mesma). 

 
Livros da Rede Salesiana de Escolas: 
 
• COLEÇÃO GIROLHAR – RSE – Edebê - INFANTIL 3  
• A compra do material deverá ser realizada por meio da loja virtual da EDEBÊ Brasil, no endereço: 
http//loja.edebe.com.br 
• Os pré-requisitos para a compra dos livros da Rede Salesianas de Escolas são: 
• O aluno deverá estar matriculado. 
• Os responsáveis por mais de um aluno deverão efetuar compras separadas. 
• A abertura da loja virtual Edebê Brasil ocorrerá no dia 21 de novembro. 
• As formas de pagamento disponíveis são: Cartão de crédito em até 10X (Visa e Mastercard). 
• Boleto à vista com 5% de desconto.  
 
Livro:  
• Inglês: Playtime – B – Classbook and Workbook – Oxford 
• O livro acima é vendido separado, portanto deve ser adquirido em livrarias. 
 
 
Observações importantes: 
 
1. Todo material, inclusive, lancheira, mochila, uniforme, lápis de cor e giz de cera deverão estar 

identificados com o nome completo da criança e a turma. 
2. Os livros deverão ser encapados com Contact transparente e etiquetados com nome do aluno na 

capa. 
3. Não é permitido o uso de qualquer material alheio à vida escolar: borrachas perfumadas, estojos 

sofisticados, lapiseiras, joias, celulares, etc. 
4. Reunião com os pais dia 28/01/2019 às 13h30. NESTE DIA, TRAZER O MATERIAL COMPLETO 

DO ALUNO. 
5. Início das aulas dia 29/01/2019.  
 


