
LISTA DE MATERIAL – 2021 

Educação Infantil – Infantil 1 (3 anos) 
  

Escola Salesiana Brasília 
SHIGS Quadra 702, Blocos A e C, Asa Sul, Brasília/DF. 

Telefones: (61)3224-5315 e 2195-2650  bsb.escolasalesiana.com.br 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 O uso dos uniformes é obrigatório desde o 1º dia de aula ou atividades.

 Todo o material individual deverá ser identificado com o nome da criança, período, série/ano e turma.

 Solicitamos que os senhores Pais/Responsáveis sejam criteriosos em relação à qualidade e durabilidade 
dos materiais escolares.

 O material deverá ser entregue na escola, somente para a professora, dia 22/01/2021 (6ª feira), no horário 
em que a criança está matriculada:

Matutino: 8h30 às 11h30. 
Vespertino: 14h30 às 17h. 

 Iniciaremos as aulas dia 25/01/2021. 


NÃO RECEBEREMOS MATERIAL ESCOLAR NO PRIMEIRO DIA DE AULA.

UNIFORME ESCOLAR 
 

Uso do regular (Adquirir preferencialmente o novo modelo ESB - Escola Salesiana Brasília) 
 Camiseta branca (regata, manga curta, manga longa). 

 Short-saia vermelho, bermuda vermelha na altura do joelho, calça vermelha. 

 Agasalho vermelho, jaquetão vermelho. 

 Calçado: tênis (obrigatório). 
 

Observações: 
1) Bordar o nome e sobrenome do aluno nos agasalhos. 

 
LOCAIS AUTORIZADOS PARA VENDA DE MATERIAL ESCOLAR E UNIFORME 
 Livraria Leitura (Shopping Pátio Brasil); Livraria SBS (Língua Estrangeira); A Casa do Colegial 509 Sul;  

Livraria Arco Irís; www.lojapluriforme.com.br (Uniformes). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIAL DE HIGIENE 
 

De uso diário para deixar na mochila: 
01 - Toalhinha com nome. 
01 - Escova de dente. 
01 - Creme dental infantil sem flúor. 
01 - Estojo ou bolsinha impermeável com nome. 
02 - Fraldas descartáveis. 
01 - Sacola para roupa suja. 
01 - Roupa completa (inclusive meias e calçado, caso precise trocar). 
Lenços umedecidos. 
 

Para deixar na escola: 
 05 - Caixas de lenços de papel. 

MATERIAL DIDÁTICO 
 

LIVROS EDITORA EDEBÊ: (Adquirir pelo site: www.loja.edebe.com.br) 
 Coleção Girolhar 3 anos - Pasta Única 

 
LIVROS DE OUTRAS EDITORAS: 
 Inglês INF I - ISBN 9780994392169 - LEARN ENGLISH WITH DORA 1 ESCOLA SALESIANA 

BRASILIA EI 1 PK (Oxford). 
 

LIVROS LITERÁRIOS: 
(ENTREGAR JUNTO COM O MATERIAL ESCOLAR) 

Os títulos dos três livros literários utilizados no Projeto Literário serão enviados via e-mail pela 
secretaria da escola, pois são títulos diferentes para cada aluno. 

 



 
 
 
 

 

MATERIAL DE PAPELARIA / ARTE 
 
 01 brinquedo pedagógico de acordo com a faixa etária da criança (peças de madeira de encaixe, 

formas geométricas, blocos lógicos, caixa de alinhavo). 
 01 boneca de pano (meninas). 
 01 carrinho de plástico (meninos). 
 02 bolas de plástico. 
 01 pasta polionda com elástico – 2 cm (azul). 
 02 pastas com grampo (amarelas). 
 02 caixas de gizão de cera – 12 cores. 
 02 caixas de lápis de cor triangular JUMBO. 
 02 caixas caneta hidrocor (12 cores). 
 01 caixa de giz preto estaca. 
 01 caixa de giz de cera TONS DE PELE - 12 cores. 
 01 caixa de cola colorida com glitter. 
 01 caixa de cola colorida 6 cores. 
 03 tubos de cola branca 90g. 
 01 blocos de papel canson A4 branco. 
 01 blocos de papel canson A3 colorido 120g. 
 01 blocos de papel canson A3 branco. 
 01 blocos criativos Romitec. 
 01 blocos criativos Lumi Papper. 
 01 bloco ecocores estampas. 
 01 potes (500 ml) de tinta guache (escolher a cor). 
 01 pote de tinta para tecido (escolher a cor). 
 01 pincel para pintura nº 16. 
 01 batedor de espuma médio. 
 01 rolinho para pintura. 
 01 pacote de cortador de massinha. 
 01 pacote de palitos de picolé colorido (50 unidades). 
 02 potes de massa de modelar 500g. 
 01 anilina comestível. 
 01 pacote de lantejoulas 10 mm (escolher a cor). 
 01 pacote de olhos móveis – tamanho M. 
 01 metro de contact transparente. 
 01 metro de algodão cru. 
 01 metro de feltro. 
 01 metro de chita. 
 01 fantoche. 

 
Outros: 
 
 Agenda Escolar Salesiana (fornecida pela escola). 
 01 mochila escolar com uma troca de roupa completa (inclusive meias e calçado). 
 01 lancheira. 
 01 garrafinha para água (com o nome da criança - deverá ficar dentro da lancheira). 
 01 camiseta usada personalizada para trabalhos artísticos. 

 


