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UNIFORME ESCOLAR 

 

Uso do regular (Adquirir novo modelo ESB - Escola Salesiana Brasília) conforme o catálogo da Educação Infantil. 

Opções: 

 Camiseta branca (regata, manga curta, manga longa).

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

 Agasalho vermelho e jaquetão vermelho (obrigatório nos períodos de inverno).

 Calçado: tênis (obrigatório).

Observações: 

Bordar ou escrever com caneta permanente o nome e sobrenome do aluno nos agasalhos e demais peças. 

 

 

LOCAIS AUTORIZADOS PARA VENDA DE MATERIAL ESCOLAR E UNIFORMES 

 SBS Livraria Internacional (Língua Estrangeira)- Quadra 705/905 Bl B sala 30/33- Asa Sul; 

 Pluriforme- Loja virtual: www.lojapluriforme.com.br e loja física: SCLS 308 bloco D loja 2- Asa Sul 
Contatos: 3362-2870/ 99909-3530 (Uniformes).

 

MATERIAL DE HIGIENE 

De uso diário para deixar na mochila: 

01 Toalhinha com nome. 

01   Escova de dente e 01 creme dental infantil sem flúor. 

01   Estojo ou bolsinha impermeável com nome.  

02 Fraldas descartáveis (se ainda usar) e 01 pacote de  lenços umedecidos. 

01   Pomada para prevenção para assaduras 
01  Muda de roupa completa (inclusive meias, caso precise trocar). 

 

  Para deixar na escola: 03 Caixas de lenços de papel  

 

MATERIAL DIDÁTICO/ LITERÁRIO 

 

LIVRO DE INGLÊS: 

 MATERNAL - ISBN 9780194057042 - OXFORD BEGINNINGS WITH COOKIE SB (Oxford). 
 

3 LIVROS LITERÁRIOS: títulos diferentes para cada aluno 
Os títulos dos três livros literários serão enviados às famílias pela   Coordenação Pedagógica na primeira 
semana de aula. 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

O uso do uniforme é obrigatório desde o 1º dia de aula e em atividades extraclasse.

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 nos dias 27 e 28/01/2022 (5ª e 6ª feira), no horário de 8h ás 17h.

    

Iniciaremos as aulas dia 31/01/2022 (segunda-feira). 



   NÃO RECEBEREMOS MATERIAL ESCOLAR NO PRIMEIRO DIA DE AULA. 

http://www.lojapluriforme.com.br/


 

MATERIAL DE PAPELARIA / ARTE 
 

01 brinquedo pedagógico de acordo com a faixa etária da criança (peças grandes de plástico, de 

encaixe). 

01 conjunto de panelinhas de plástico (meninas). 

01 boneca de pano (meninas). 

04 animais de plástico (meninos). 

01 carrinho de plástico (meninos). 

01 bola de borracha pequena “Dente de leite” 

01 fantoche. 

01 pasta catálogo preta com 50 plásticos. 

03 tubos de cola branca 90g. 

01 conjunto de cola colorida 6 cores. 

02 caixas de gizão de cera tr iangular- 12 cores. 
01 bloco de papel criativo A4- cores variadas 

01 bloco criativo A3. 

01 chamequinho colorido 
01 bloco de papel criativo textura 

01 pacote de etiquetas de bolinhas autoadesivas (cor à escolha). 

01 pote de tinta para tecido 37 ml (cor à escolha). 

01 pincel para pintura nº 16. 

01 batedor para pintura - tamanho 2 ou 4. 

01 pacote de cortador de massinha. 
01 rolinho para pintura. 
02 telas para pintura 30 x 40 
01 pacote de palitos de picolé coloridos (50 unidades). 

01 pacote de penas coloridas 
02 potes de massa de modelar 500g. 
01 anilina comestível. 
01 pacote de areia colorida 
02 metros de contact transparente 
01 metro de contact estampa infantil 

01 pacote de botões sortidos tamanho grande. 
01 metro de algodão cru 
01 metro de chita. 
Um saquinho com retalhos de tecidos com diferentes texturas e cores  

 
 

Outros: 
 

01 mochila escolar  

01 lancheira. 

01 garrafinha para água (com o nome da criança - deverá ficar dentro da lancheira). 

01 camiseta TAMANHO P ADULTO usada para trabalhos artísticos, identificada com o nome da 
criança. 

A escola fornecerá a agenda institucional IMPRESSA para os alunos do segmento 

 
 

 

OBSERVAÇÃO: Alguns materiais diversificados serão solicitados no decorrer do ano letivo, de acordo com as 
necessidades dos projetos pedagógicos. 

 

 

 
“Educação nunca foi despesa, sempre foi investimento com retorno garantido.” 

Sir A. Lewis 
 


