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INSTITUTO CORAÇÃO DE JESUS 

Rua Siqueira Campos, 483 – Centro -  Santo André/SP 
(11)4433-7477 

 

LISTA DE MATERIAIS 2021 

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 MÁGICO 
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 caderno de desenho 100 folhas  

 02 tubos de cola líquida 

 02 colas bastão grande 

 01 pote de massa SOFT (500gr) da cor preferida 

 01 pote de guache da cor preferida  

 01 bloco de canson branco 

 01 bloco de creative paper colorido 

 01 fantoche de tecido 

 01 pacote de papel dobradura A4 

 01 folha de papel crepon 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 retalhos de tecido de qualquer cor 

 01 livro de história infantil, capa dura com letras de forma grandes 

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

de peças grandes) 

 02 revistas para recortes 

 01 pacote de bexigas coloridas 

 01 avental plástico 

 01 foto da criança 10X15 

 01 foto da família 10X15 

 01 pasta polionda A4 com alça e fecho de elástico 

 01 estojo com zíper de duas divisórias  

 01 caixa de giz de cera com 15 cores CURTOM 

 01 caixa de lápis de cor com 12 cores 

 01 pasta catálogo com 50 plásticos 

 01 rolinho de lastex 

 01 bastidor de madeira simples para bordado (Tamanho M) - s/ ajustador 

 10 botões coloridos grandes (podem ser diferentes) 
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 01 pente de plástico 

 01 novelo de lã (da cor de preferência) 

 01 lanterna pequena, simples 

Higiene  01 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.   

 02 saquinhos com fecho tipo ziplock, etiquetados: máscaras 

limpas(caneta azul), máscaras usadas (caneta vermelha) 

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 

 
Orientações: 

 OPTAR PELA REUTILIZAÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES – tudo o que está em bom 

estado pode ser reutilizado. 

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

 No retorno presencial, acomodar todo o material solicitado em sacola grande, etiquetada com 

o nome da criança. 

 Identificar cada peça de uso pessoal com NOME e SOBRENOME do(a) aluno(a). Em caso de 

esquecimento na escola, a peça será encaminhada para a criança.  

 O uso de uniforme completo e tênis é obrigatório. 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.    

 Máscaras: providenciar diariamente 02 máscaras limpas e protegidas (saquinhos “máscaras 

limpas”), identificadas com os números 2 e 3, correspondentes às 2ª e 3ª trocas do dia. 

 A primeira reunião de pais está prevista para o dia 21/01/2021 – quinta-feira. O formato e 

horário serão informados posteriormente. 

 Início das aulas dia 25/01/2021. 

 Início do período complementar: 11/01/2021 

 

 

 

 

 




