
 
 
 
 
 
 

EDUCAÇÃO INFANTIL - INFANTIL I  
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2022 

  

03 lixas grossas 
10 palitos de sorvete  
10 palitos coloridos de sorvete (qualquer cor) 
04 saquinhos plástico para arquivo (grossos) com 04 furos - tamanho A3 
04 saquinhos plásticos para arquivo (grossos) com 04 furos - tamanho A4 
01 tesoura com base de três dedos - ponta arredondada (gravar o nome)  
01 caixa de lápis de cor - jumbo - com 12 cores (nome marcado individualmente)  
01 caixa de gizão - jumbo - 12 cores (nome marcado individualmente)  
01 caixa de canetas hidrográficas - jumbo - com 12 cores - ponta grossa (nome marcado individualmente)  
02 caixas de guache - com 12 cores 
01 estojo com 02 divisórias (nome marcado individualmente) 
01 pincel chato n°16 (nome marcado individualmente) 
01 boleador stylus tec 1.00mm (nome marcado individualmente) 
01 broxa (nome marcado individualmente) 
02 potes de massa de modelar - 150g - cores livres ou 02 potes grandes  
02 tubos grandes de cola bastão 
03 tubos de cola branca líquida grande (nome marcado individualmente)  
01 brinquedo de areia grande (com peças grandes)  
01 livro de história (enviaremos o título após o início das aulas)  
01 rolinho de pintura pequeno  
01 rolo de fita dupla face larga 
01 rolo de fita empacotadora transparente - 45 mm 
01 camiseta da criança (para ser usada como colete, nas atividades de artes) 
01 peça de fita de cetim nº 02 (vermelho)  
01 peça de fita de cetim nº 03 (vermelho) 
04 folhas de papel pardo (bege) 
02 folhas de papel colorset (azul escuro e azul claro)  
02 folhas de cartolina (brancas)  
20 folhas de sulfite A3 
02 folhas de papel cartão (01 amarela e 01 azul) 
01 pacote de pratinho plástico descartável (o mesmo utilizado para bolo) 
01 conta gotas de plástico 
01 bolinha de sabão (brinquedo)  
01 pacote pequeno de algodão de bolinhas 
01 pasta A3 poliondas com elástico transparente (medida 3,5cm)  
01 bambolê  
04 fotos 3x4 (enviar no dia da entrega dos materiais)  
02 caixas de sapatos 
01 lata de leite (400g vazia) 
01 foto da família 
03 hastes flexíveis de plástico 
03 envelopes para cartas 
01 lanterna pequena 
Pedra branca de jardim (uma para cada integrante da família) 
20 conchas do mar - de qualquer tamanho (de preferência as maiores para melhor manuseio) 
Utensílios que os pais não utilizam mais e que pode ser aproveitado para o ambiente do faz de conta das crianças - Kit 
médico (jaleco), kit salão de Beleza (pincéis/ secador/ tiaras/ laços/ presilhas), kit escritório (calculadora/ computadores/ 
teclado/ controle remoto/telefones...)  
Argila (vamos solicitar próximo a data de uso) 
 
 



 
 
 
 

 
01 vaso de cerâmica natural - tamanho 8,5 cm (altura aproximadamente) 
Terra para plantio (vamos solicitar próximo a data de uso) 
01 CD usado 
 

MATERIAL DE HIGIENE  
02 caixas de lenços de papel (+)  
01 escova de dentes (+)  
01 pasta de dentes sem flúor (+)  
03 refis de lenços umedecidos (+)  
01 nécessaire - impermeável - para guardar escova  
01 garrafa plástica para água  
 

 (+) esses materiais ficarão na escola para serem utilizados durante o ano e deverão ser repostos quando necessário.  
 

Sugestão para marcar o nome: usar caneta de retroprojetor. 
 

DATAS IMPORTANTES: 
Reunião de Pais e Entrega de Materiais: Turmas da Manhã: 24/01/2022.  Horário: 19h 

Reunião de Pais e Entrega de Materiais Turmas da Tarde: 25/01/2022.  Horário: 19h 

Início das aulas: 26/01/2022. 
 

TODO MATERIAL SOLICITADO ESTÁ DE ACORDO COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CDC. 

SUGERIMOS QUE REUTILIZEM OS MATERIAIS DO ANO ANTERIOR QUE PUDEREM SER REUTILIZADOS. 

 

COMPRA DOS LIVROS DA EDITORA EDEBÊ 
(DIDÁTICOS E PARADIDÁTICOS) 

 

A compra deverá ser realizada por meio da loja virtual EDEBÊ Brasil. No caso de dúvidas ou dificuldades no processo 
de compra, a editora disponibiliza os seguintes canais de comunicação:  
e-mail - sac@edebe.com.br e fone - 0800-723-1453. 
 

Para comprar acesse: loja.edebe.com.br 

1º - Clique em Material Didático. 

2º - Selecione Educação Infantil. 

3º - Clique em 3 Anos (Infantil I). 

4º - Escolha seu Kit: Girolhar Infantil 3 Anos, que contempla os seguintes livros: Etapa 3 Volume 1, Etapa 3 
Volume 2, A Professora e o Regador Mágico, Van Gogh (Coleção Biografias). Clique no botão Comprar/Adicionar 
ao Carrinho. 

5º - ATENÇÃO! Confira os itens e o valor total do carrinho. 

Coleção Girolhar Infantil 3 Anos: R$ 557,00 

6º - Informe Estado (SP) e a Escola (Instituto Salesiano Dom Bosco - Americana) e clique em Finalizar Compra. A 
loja Edebê não cobra frete, pois todo o material impresso adquirido será enviado e retirado na própria escola. A 
data da entrega destes materiais será divulgada em breve. 

7º - Indicar as informações pessoais do comprador. Se já comprou antes, fazer login. Para a primeira compra, será 
necessário cadastrar-se. O endereço é uma formalização de cadastro, pois como já dissemos, todo o material 
impresso adquirido será enviado e retirado na própria escola. 

8º - Conferir o resumo do pedido e seu valor total. 

9º - Definir a forma de pagamento. Opções: No cartão em até 10 vezes sem juros (possibilidade de dois cartões de 
crédito diferentes). No boleto ou PIX terá 5% de desconto no valor total da compra. 

Para encerrar, clique em Li e concordo com o(s) termos e condições do site, depois em Finalizar Compra. 
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