
 

LISTA DE MATERIAIS – 2º/2022 

Educação Infantil – Infantil 2 (4 anos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 e/ou casaco vermelhos (obrigatórios nos períodos de inverno).

 Calçado: tênis (obrigatório).

Observações: 

1) 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)- 705/905 Bl B sala 30/33- Asa Sul; 

 A Casa do Colegial 509 lojas19/20 - 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   Estojo ou bolsinha impermeável com nome.  

     01   Muda de roupa completa (inclusive meias, caso precise trocar). 

 

Para deixar na escola: 03 Caixas de lenços de papel  
 

 
 
 
 

 

MATERIAL DIDÁTICO 

       LIVROS DIDÁTICOS EDEBÊ: (Adquirir pelo site: www.loja.edebe.com.br) 
 Coleção Girolhar 4 anos - Pasta Única (ressaltamos que é importante a aquisição do material não 

reaproveitado, considerando que o estudante não terá acesso ao material de apoio que os livros oferecem 
e que são utilizados pelos professores) 
A entrega por intermédio da Edebê será realizada na segunda semana de aula. 

 
  LIVROS DE INGLÊS: 

 Inglês INF II ISBN 9780194822688 MOUSE AND ME 2 SB PK (Oxford). 
 

2 LIVROS LITERÁRIOS: títulos diferentes para cada aluno 
        Os títulos dos dois 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, no horário de 8h ás 17h.

    

Iniciaremos as aulas do 2º semestre dia 27/07/2022 (quarta-feira). 



    

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


 
 

MATERIAL DE PAPELARIA / ARTE 

 
01 brinquedo pedagógico de acordo com a faixa etária da criança (peças grandes de plástico ou de madeira, 
de encaixe, quebra-cabeça de madeira com peças grandes). 

01 caderno de desenho grande - 90 folhas para o Inglês  

01 tesoura com ponta arredondada (com o nome da criança). 

02 caixas de lápis de cor Jumbo. 

02 lápis de escrever (preto) Jumbo. 

01 apontador jumbo 

02 borrachas grandes brancas. 

01 conjunto de caneta hidrocor (grossa) – 12 cores. 

01 caixa de cola colorida 6 cores. 

02 caixas de gizão de cera 12 cores. 

01 pasta polionda com elástico – 2 cm  

01 pasta catálogo com 100 plásticos 

01 bloco de papel criativo A4 

01 chamequinho colorido 
01 bloco de papel criativo textura 

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

01 bloco de papel canson branco A4. 

01 tela para pintura 30 x 40 

02 tubos de cola branca 90g. 

02 pinceis chatos para pintura (nº 12 e nº 16) 

02 metros de papel contact transparente 

01 metro de contact estampa infantil 

01 pote de 500 g de massa de modelar 

01 pacote pequeno de areia colorida 

01 vidro de anilina comestível  

01 argila para modelagem  

01 pacote de penas coloridas 

01 pacote de botões sortidos (tamanhos medio à grande). 

02 revistas usadas  

02 gibis infantis novos 

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). 

01 camiseta TAMANHO M ADULTO usada para trabalhos artísticos, identificada com o nome da criança. 
A escola fornecerá a agenda institucional IMPRESSA para os alunos 

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

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

Sir A. Lewis 
 


