
 

Materiais Diversos 

Material Didático – Girolhar RSB 

01 lápis grafite triangular grosso 

01 caixa de giz de cera 12 cores tamanho jumbo ou 

triangular (Sugestões: Acrilex, Faber Castell ou 

Tilibra) 

01 caixa com 06 lápis de cor triangular tamanho 

jumbo (Sugestões: Faber Castell ou Acrilex) 

01 caixa de canetinha ponta grossa  

(Sugestões: Faber Castell, Compactor ou Acrilex) 

02 caixas de massinha (Sugestões: Acrilex ou 

Faber Castell) 

01 tesoura sem ponta, bichinhos ou desenhos  

(Sugestões: Mundial ou Tramontina) 

01 fita adesiva (Sugestão: 3M SCOTH 3777 24X50) 

01 pasta plástica com elástico 

01 pasta polionda transparente 35 mm 

01 rolinho para pintura 

01 pincel atômico preto, azul ou vermelho 

01 pincel redondo nº4 

01 pincel nº 16 chato 

01 caneta de tecido preta 

01 tinta para tecido ____________ 

01 estojo de tinta aquarela 

01 pote de guache 250 g ________________ 

02 tubos de cola bastão 22 g (Sugestão: Faber 

Castell) 

01 cola glitter _____________ 

01 pacote de massinha de E.V.A 

01 pacote de balão colorido 

01 pacote de bolas de algodão 95 g 

10 botões coloridos e grandes 25 mm 

10 grampos de roupa de madeira 

02 folhas de lixa 60 para madeira  

(Utilizaremos para desenhar) 

02 envelopes A5 branco 

01 bloco de desenho A3 branco 

02 pacotes de folhas coloridas A4 (06 ou 08 cores  

24 ou 32 folhas. Sugestões: Color Set; Tilipaper ou 

Canson) 

01 cartolina branca 

 

 

 

01 pacote de folha sulfite A4, com 100 folhas 

01 papel celofane transparente 

01 papel contact transparente 1 metro 
01 rolo de papel crepom ________________ 

02 folhas de papel cartão ________________ 

02 folhas de papel camurça _______________ 

01 papel laminado _________________ 
 

 

Materiais de Uso Pessoal 

01 camiseta infantil tamanho G usada e de manga 

curta ou avental para pintura 

02 pacotes de lenço umedecidos 

01 estojo com kit higiene: escova de dente e creme 

dental 

01 garrafa ou squeeze para água 

01 troca de uniforme com o nome, na mochila da 

criança 

 

 

Outros Materiais 

OBS: Adquirir somente o que estiver assinalado: 

(    ) Saquinho de freezer 3 Litros 

(    ) Retalhos de tecido 

(    ) 02 novelos de lã 40g 

(    ) Fantasias (usadas) 

(    ) Esponja de cozinha (atividade de pintura) 

(    ) 02 pacotes de palito de churrasco 

(    ) 01 pacote de palito de picolé 

(    ) 01 pacote de penas (vendido em cada de 

aviamentos ou armarinho) 

(    ) 01 caixa pequena de cotonete 

 

 

 

 

MATERIAIS DIDÁTICOS PARA 2022 

INFANTIL I 
 



 

 

 

 

 

Solicitações de brinquedos 
 
- Panela com tampa e colher de pau (pode ser uma que esteja sem uso);  
- Potes recicláveis (Sugestões: margarina, achocolatado, sorvete (com tampas);  
- Brinquedos (Sugestões: carrinhos, bonecos, bonecas, instrumentos musicais, loucinhas de plástico); 
- 01 jogo pedagógico – Observar a faixa etária na caixa, deve ser adequado para 03 e 04 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 (04, 06 ou 08 peças); Jogos com 
Números (01 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. Portando, contamos com a sua 
colaboração enviando jogos de boa qualidade. 
 
Todo material deve ser identificado. 

Importante 
 
- O livro de Inglês será adquirido no colégio no dia da entrega dos materiais; 
- No dia 08/02 aguardamos “TODOS” os pais e alunos para a entrega dos materiais, das 13h30 às 17h; 
- No dia da entrega de materiais marcaremos uma entrevista individual para os pais dos alunos novos, entre 
os dias 10/02 e 11/02; 
- Início das aulas – 15/02/2022. 

Uniformes 
 
- O uso do uniforme é obrigatório e deve ser adquirido nas lojas especializadas. Não será permitido nenhum 
outro tipo de vestimenta, com exceção de 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 escolinhas: Não serão permitidos o uso do jeans. Nestas aulas o(a) aluno(a) deverá estar 
com o uniforme completo e o tênis. 
 
Você encontra os uniformes do Colégio Salesiano Balneário Camboriú no seguinte local:  
- Q Malhas www.qmalhas.com.br  

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

