
 

LISTA DE MATERIAIS 2020 

INFANTIL I 

Livros Didáticos 
e paradidáticos   
RSB – Escolas  

COLEÇÃO GIROLHAR ETAPA 3 VOLUME 1 
COLEÇÃO GIROLHAR ETAPA 3 VOLUME 2 
A PROFESSORA E O REGADOR MAGICO 
COLEÇÃO BIOGRAFIAS - VAN GOGH 

 
 
 
https://loja.edebe.com.br/ 

Programa 
Bilíngue 

Material didático, recursos de aprendizagem e 
acompanhamento pedagógico. 
 
Boleto à parte: 12 x R$ 119,00 

 
 
 

Papelaria em 
geral 

 01 cadernos de desenho 100 folhas  

 02 tubos de cola líquida 

 01 pote de massa de modelar de 112 gr. 

 01 pote de massa SOFT (500gr) 

 02 colas bastão grande 

 01 pote de guache da cor preferida  

 01 folha de papel color set nas cores: azul, amarela e verde.  

 01 bloco de canson A4 na gramatura: 180 g/m ou 140 g/m 

 01 bloco de canson colorido criativo 8 cores -  80g A4 – 32 folhas. 

 01 fantoche de tecido 

 01 pacote de papel dobradura A4 

 01 folha de papel crepom na cor preferida 

 01 pacote de palitos de sorvete (sem cor) 

 01 pincel ponta chata Nº 14 

 01 rolinho pequeno de espuma para pintura 

 01 crachá com gancho 

 01 rolo de durex colorido 

 02 rolos de fita crepe de 25 mm 

 02 retalhos de tecido de qualquer cor 

 01 livro de história infantil, capa dura com letras de FORMA 

GRANDE 

 01 jogo educativo: quebra-cabeça, ligue-ligue ou jogo de encaixe 

(todos de peças grandes) 

 02 revistas com letras e imagens para recortar (revista infantil ou de 

nutrição) 

 10 canudos de suco 

 01 pacote de bexigas coloridas 

 02 rolos de fita adesiva larga e transparente  

 01 avental plástico 

 01 foto da criança 10X15 

https://loja.edebe.com.br/


Instituto Coração de Jesus – Rua Siqueira Campos, 483 – Centro. Santo André / SP.  (11) 4433 7477 

 

 

 
Orientações: 
 

 Identificar cada item do material com o nome e ano escolar do(a) aluno(a) – Inf I. 

 Acomodar todo o material solicitado em sacola grande, identificada por fora, para ser 

entregue a professora no dia 24/01/2020 às 13h.  

 Identificar cada peça com NOME e SOBRENOME da criança. Em caso de        

esquecimento na escola, a peça será encaminhada para a criança. Recomenda-se 

tênis com velcro.  

 Organizar a lancheira com o lanche, uma toalha de mão e guardanapo. 

 Organizar a mochila com uma troca de roupa reserva: calcinha ou cueca, camiseta, 

meia, um short ou calça, sacolinha   plástica, blusão de frio. 

 

Importante saber: 

 A Editora Edebê comunica que sua campanha de vendas está aberta e corresponde 

ao período do mês de outubro de 2019 a janeiro de 2020. 

 Neste período, a aquisição do material será incentivada com os seguintes benefícios: 

parcelamento em até 10x sem juros nos cartões de crédito; desconto de 5% para 

pagamentos com boleto à vista; e a entrega será feita na escola sem cobrança de 

frete. 

 Para as compras feitas após o período de campanha as condições serão revistas, 

sendo o frete cobrado do cliente. 
 

 01 foto da família 10X15 

 01 pasta polionda A4 com alça e fecho de elástico 

 01 rolinho de lastex 

 01 estojo com zíper de duas divisórias contendo: 01 caixa de giz de 

cera com 15 cores CURTON; 01 caixa de lápis de cor com 12 cores 

 01 pasta catálogo com 50 plásticos 

 01 bastidor de madeira simples para bordado (Tamanho M) – sem 

ajustador 

 10 botões coloridos grandes (podem ser diferentes) 

 01 pente de plástico 

 01 novelo de lã colorido (da cor de preferência) 

 01 lanterna pequena, simples 

Higiene  1 caneca de plástico identificada   
 02 pacotes de lenços umedecidos  
 02 escovas de dente com caixinha de proteção  
 02 tubos de creme dental infantil  
 01 toalha de mão com identificação  
 01 caixinha de lenço de papel.   

Contribuições  Embalagens diversas – (sucatas) (potes de iogurte, caixas de creme 

dental, de leite e etc) 

 Conchas do mar 

  Retalhos de diferentes tecidos 

 Carretéis vazios 

 Rolinhos de papel 


