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Lista de Material 2017 
Infantil I – Educação Infantil 

 
 MATERIAL DIDÁTICO EDEBÊ BRASIL 

Caleidoscópio 3 anos (pasta única). 

Aquisição no endereço: http://loja.edebe.com.br 

 

 CALIGRAFIA 

Essa mãozinha vai longe - Nova Edição – Volume 1 – Ed. Infantil 

Autoras: Thayanne Gabryelle e Vilza Carla 

Editora: Editora do Brasil. 

 

 PARADIDÁTICO 

Elmer, O Elefante Xadrez 

Autor: David L. McKee  

Editora: Wmf Martins Fontes  

 

 INGLÊS 

Hippo and friends starter  

     Autor: Selby / Claire  

     Editora: Cambridge  

(O livro de Inglês será vendido na Bridge School - R. Martinho Francisco, 593 – Cajá, Carpina - PE, 

55813-451)  

 

 MATERIAL DE USO INDIVIDUAL 

 02 livros de história infantil com figuras 

grandes 

 01 maletinha plástica 

 02 caixas de massa de modelar 

 01 caixa de tinta guache 

 02 fitas adesivas (coloridas) 

 03 caixas de gizão de cera (12 cores) 

 03 revistas (pais e filhos, globo rural e 

crescer) 

 01 caixa de hidrocor grosso (12 cores) 

 01 tesoura sem ponta (inox) 

 04 pastas plásticas com elástico média 

(vermelha) 

 02 lápis grafite com borracha 

 01 pacote de algodão 

 01 pincel 

 04 folhas de emborrachado do grande (verde, 

azul, vermelho e amarelo (trazer a cor 

solicitada) 

 03 lápis grafites triangular grosso 

 02 caixas de lápis de cor 

 01 caderno 48 folhas (capa dura) 

 04 folhas de color set (azul) 

 04 folhas de crepom (azul, vermelho, rosa, 

branco) 

 01 folha de guache verde 

 01 camisa branca de malha (tamanho – G) 

 01 emborrachado glitter  

 02 folhas de papel camurça (rosa, lilás) 
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 IMPORTANTE 

Todo material deve constar o nome e a série do aluno. 

Trazer todos os dias os seguintes objetos pessoais:

 Roupinhas 

 Toalha para lanche e banho 

 Colônia 

 Pente ou escova 

 Sabonete com saboneteira 

 Creme dental e escova dental 

  
OBS: Todo material deverá ser entregue uma semana antes do início das aulas. 

Horário de atendimento: 07h30min às 12h e 14h às 17h. 


