
Material Didático GIROLHAR RBS
1 tubo de cola branca, 90 gramas 
(sugestões: ACRILEX,TENAZ ou VMP)
1 tubo de cola bastão, 22 gramas 
(sugestões: FABER CASTELL, PRITT)
1 tesoura sem ponta 
(sugestões: MUNDIAL ou TRAMONTINA) sem bichinhos e desenhos
3 grampos trilho de plástico
1 pincel atômico preto, azul ou vermelho
2 lápis grafite
1 Folha de Lixa º60 para madeira
2 folhas de papel cartão com brilho  vermelho
1 papel celofane vermelho
1 rolinho para pintura
1 pequena caixa de Algodão 
15 grampos de roupa de madeira
1 caixa de tinta guache com 12 cores
1 cola glitter
1 caixa de lápis de cor grande com 12 cores
1 conjunto de canetinhas hidrocor, com 12 cores 
(sugestões: FABER CASTELL, COMPACTOR ou ACRILEX)
1 apontador
1 borracha branca
2 caixas de massinha com 12 cores 
(sugestões: ACRILEX Ou FABER CASTELL)
1 caixa de giz de cera curto jumbo
1 pasta plástica de elástico
1 rolo de fita adesiva 
(sugestão: 3M SCOTCH 3777 24x50)
1 pacote de Argila
1 pacote de palito de picolé
1 pacote de massinha de E.V.A 
2 potes ou saquinhos de lantejoulas, glitter.
1 pasta maleta A4 (sugestões: POLIBRAS ou DELLO)
2 pacotes de folhas coloridas A4 ( Pacote com 6 ou 8 cores - 24 ou  32 folhas
- Sugestões: Color Set, Tilipaper, Canson)  
1 caixinha de cola colorida (sugestões: ACRILEX
Ou FABER CASTELL)

1 estojo (guarda lápis) com 2 ou 3 divisões
1 pincel de pintura nº 14
1 pacote de balão colorido
1 rolo de lã pequeno
1 alfabeto móvel de E.V.A.
1 caixa organizadora A4 papelão c:34x L 25Xa:7 (Caixa de camisa)
Retalhos de tecidos com diferentes cores e textura

1 garrafa de água
1 camiseta infantil G usada e de manga curta
Para uso em atividades artísticas
1 estojo com kit higiene: escova e creme dental
1 troca de muda de roupa com o nome da criança, na mochila
2 pacotes de lenço umedecido
1 almofada para descanso

MATERIAIS DIDÁTICOS PARA 
INFANTIL IIINFANTIL II

Materiais Diversos

Outros materiais

Confira o verso

OBS: Adquirir somente o que estiver assinalado:

( X) Potinhos e embalagens descartáveis
(   ) 2 rolinhos de papel higiênico
( X)  3 bandejas de isopor
(   ) Esponja de cozinha (Atividade de pintura)
( X ) Fantasias (usadas)
(   ) 15 tampinhas de garrafa higienizadas 
(  X) Tinta líquida para pintura facial – pote pequeno

Outras sucatas serão solicitadas durante o ano letivo.

Material de Uso Pessoal



O procedimento para aquisição do Livro de Literatura Infantil será comunicado no início do ano.
O livro de Inglês será adquirido no colégio a partir do dia 01/02/2021.
No dia 09/02, aguardamos a “TODOS” os pais e alunos para a entrega dos materiais, das 13h30 as 18h.
No dia da entrega de materiais marcaremos uma entrevista individual para os pais dos alunos novos, entre os dias 11/02 e 12/02/2021.
Início das aulas – 17/02/2021.

Importante:

UNIFORMES
O uso do uniforme é obrigatório e deve ser adquirido nas lojas especializadas. Não será permitido nenhum outro tipo de vestimenta,
com exceção da calça jeans azul. O calçado recomendado é o tênis. Para participar de todas as atividades escolares, inclusive as
extraclasse, o(a) aluno(a) deverá comparecer devidamente uniformizado(a). 

As opções de uniforme masculino são: Calça, jaqueta, moletom, bermuda, camiseta e regata.

As opções de uniforme feminino são: calça, jaqueta, moletom, calça legging, bermuda, shorts-saia, camiseta e regata. 

Educação Física e treinos – não será permitido o uso de jeans. Nestas aulas o aluno deverá estar com o uniforme completo e tênis. 

Você encontra os uniformes do Salesiano no  seguinte local: Q MALHAS - www.qmalhas.com.br

Importante:
- Todo material deve ser identificado. Solicitamos que os livros também sejam encapados com material transparente e que as etiquetas
sejam colocadas na capa.
-  Pedimos para que o corretivo não seja incluído no material do (a) seu (a) filho (a).
- Também não fazem parte do material: álbuns de figurinhas, brinquedos e celular.

Atenção às solicitações de brinquedos 
Panela com tampa ( pode ser uma que esteja sem uso); Colher de pau ( que esteja sem uso); 
Potes recicláveis - Sugestões:  margarina, achocolatado, sorvete. ( com tampa); Brinquedos – Sugestões: carrinhos, bonecos, bonecas,
instrumentos musicais, loucinhas de plástico;

1 jogo pedagógico – Observar a faixa etária na caixa (deve ser adequado para 3 e 4 anos) Sugestões: Dominó de figuras (grandes) de:
animais, cores, meios de transporte; Jogos de Memória: alimentos, cores, formas, animais; Jogos de Quebra-Cabeça: personagens,
alimentos, corpo... (4, 6 ou 8 peças); Jogos com Números (1 ao 10); Jogos de Encaixe: blocos coloridos, tijolinhos (engenheiro).
 
Esses brinquedos devem conter o nome do(a) aluno(a) e  farão parte de estratégias diversificadas que, ao longo do ano, contribuirão para o
desenvolvimento das habilidades que promovam em cada educando o seu crescimento motor, de atenção, concentração, leitura,
interpretação e escrita. Portanto, contamos com a sua colaboração enviando jogos de boa qualidade. 

http://www.qmalhas.com.br/

