Lista de Material 2019
Infantil 2
Materiais de uso escolar:
• 02 blocos de papel Canson140g/m2 (branco) – tamanho A4
• 01 bloco de papel Canson colorido criativo (08 cores – A4)
• 01 bloco de papel Eco cores Novaprint textura visual180g/ m 2
• 02 blocos de papel fluorescente Creative Lumipaper formato A4 com 50 folhas – (sugestão: Spirall)
• 01 caixa de giz de cera triangular JUMBO – (sugestão: Ecogizes de cera / Bicolor: Faber-Castell)
• 01 caixa de lápis de cor triangular JUMBO - 12 cores (sugestão: Faber-Castell)
• 01 estojo com divisórias para lápis e giz de cera
• 01 caixa de cola glitter – (sugestão: Acrilex / Faber-Castell)
• 01 estojo com doze (12) canetas hidrocor (sugestão: Faber-Castell)
• 02 lápis pretos jumbo – grafite - com nome
• 01 apontador com depósito para lápis gigante
• 02 borrachas brancas macias
• 01 caixa de tempera guache 12 cores – (sugestão: Acrilex / Faber-Castell)
• 01 caixa de plasticor - tinta plástica – (sugestão: Acrilex / Faber-Castell)
• 01 pincel nº 14 – chato – (sugestão: Condor)
• 03 tubos de cola branca líquida (sugestão: Tenaz)
• 05 colas em bastão (sugestão: Pritt)
• 01 pasta com elástico (cor azul) – etiquetada com nome do aluno
• 10 saquinhos plásticos tamanho ofício, transparentes, “grossos”, novos e sem identificação
• 01 tesoura escolar sem ponta com nome gravado (sugestão: Mundial)
• 01 avental de plástico para as atividades de pintura com nome
• 02 fotos 3x4 para atividade em sala
• 01 revista (com bastante figuras e letras grandes)
• 01 mochila (tamanho médio)
• 01 gibi
• 01 troca de roupa com nome marcado (cueca ou calcinha, short ou calça, camiseta, meia) permanecer
na mochila
• 01 jogo pedagógico para permanecer na sala de aula (de material resistente)
• 03 potes de massa para modelar 500 gramas – (sugestão: Abelhinhas – Acrilex)
• 16 colchetes nº 08
• 02 cartelas de adesivos infantis
• 02 pacotes de argila 120 grs (sugestão: Uti Guti – 500g)
• 05 envelopes tamanho ofício – (branco)
• 01 kit de cortador de massinha
• 05 folhas de E.V.A com glitter (nas cores: azul / vermelho / verde / dourado / prata)
• 04 folhas de E.V.A flocado (nas cores: azul / amarelo / branco / verde)
• 01 pacote de palito de sorvete colorido
• 02 telas para pintura – tamanho 20X30X1,4cm
• 01 kit de letras de E.V.A (pequenas e grossas)
• 02 novelos de lã (nas cores: azul e rosa)
• Retalhos de tecido com diferentes texturas e cores

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 JUMBO com nome
01 borracha branca macia
01 apontador com depósito para lápis gigante
01 estojo

Livros da Rede Salesiana de Escolas:
• COLEÇÃO GIROLHAR – RSE – Edebê - INFANTIL 2
• 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 – A – Classbook and Workbook – Oxford 0

Livro Paradidático:
• O Mundo Chamado Alfabeto – Autor: Marco Hailer – Editora: Carochinha
Obs: Os livros acima são vendidos separadamente, portanto devem ser adquiridos em livrarias (Inglês
e Paradidático).

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.
6. No período de 29 e 30/01/2019 os alunos sairão às 15h00.
Obs: A partir do dia 31/01/2019 será às 17h15.

