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A compra do material deverá ser realizada por meio da loja virtual da Edebê Brasil, no endereço:

                                              PARADIDÁTICO

                                                           

 

                                      

 

Quant.  

01 Copo identificado 
02 Escovas de dente com capa 
01 Sabonete líquido 
01 Toalha de banho grande
01 Toalha pequena (para lanche)
02 Tubos de creme dental 

03 Cadernos de desenho capa dura 

01 Jogo de canetas hidrográficas grosso com 12 cores

03 Lápis preto triangular grosso

03 Lápis preto triangular

02 Borrachas com capa 

01 Apontador (com depósito) para lápis triangular grosso

01 Apontador (com depósito) para lápis triangular 

01 Caixa de lápis de cor triangular 

01 Tesoura com ponta arredondada com o nome gravado

01 Caixa organizadora com 

01 Jogo pedagógico em Inglês (Sugestões: Pequeno construtor, Jogos de sequência lógica, etc.) 

01 Avental resistente (pintar ou bordar o nome da criança)

01 Jogo pedagógico de peças grandes (Sugestões: quebra

01 Pasta polionda com alça. Tamanho: 36x26cm

01 Estojo com zíper com dois compartimentos (material resistente)

01 Caixa de lápis cara pintada

01 Caixa de giz de cera grande evolution triangular com 12 cores (grosso)
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RELAÇÃO DE MATERIAIS - 2022  
INFANTIL II (Faixa etária: 4 ANOS)  

Educação Infantil 
 

MATERIAL DIDÁTICO  
A compra do material deverá ser realizada por meio da loja virtual da Edebê Brasil, no endereço:

http://loja.edebe.com.br  

 

 
INFANTIL II 

COLEÇÃO GIROLHAR ETAPA 4 – VOLUME 1 

COLEÇÃO GIROLHAR ETAPA 4 – VOLUME 2 

PARADIDÁTICOS: QUANTO CABE? 

                                                           COLEÇÃO BIOGRAFIAS – CHIQUINHA GONZAGA

 
BILÍNGUE 

LIVROS: SUPER SAFARI 2 ACTIVITY BOOK 

                                      SUPER SAFARI 2 PUPIL’S BOOK W/DVD ROM

MATERIAL DE USO PESSOAL 

Materiais de uso diário no colégio 

Escovas de dente com capa – uma para cada semestre 

Toalha de banho grande 

Toalha pequena (para lanche) 

Tubos de creme dental – um para cada semestre 

MATERIAL PEDAGÓGICO 

Cadernos de desenho capa dura – um para cada semestre e um para o bilíngue 

Jogo de canetas hidrográficas grosso com 12 cores (grande) 

Lápis preto triangular grosso 

triangular fino 

Borrachas com capa -  uma para cada semestre 

pontador (com depósito) para lápis triangular grosso 

pontador (com depósito) para lápis triangular fino 

Caixa de lápis de cor triangular com 12 cores (grande) 

esoura com ponta arredondada com o nome gravado 

aixa organizadora com tampa (16 litros) 

ogo pedagógico em Inglês (Sugestões: Pequeno construtor, Jogos de sequência lógica, etc.) 

vental resistente (pintar ou bordar o nome da criança) 

de peças grandes (Sugestões: quebra-cabeça, Jogo da memória, e

asta polionda com alça. Tamanho: 36x26cm 

stojo com zíper com dois compartimentos (material resistente) 

Caixa de lápis cara pintada 

de giz de cera grande evolution triangular com 12 cores (grosso)
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A compra do material deverá ser realizada por meio da loja virtual da Edebê Brasil, no endereço: 

CHIQUINHA GONZAGA 

W/DVD ROM 

um para cada semestre e um para o bilíngue  

ogo pedagógico em Inglês (Sugestões: Pequeno construtor, Jogos de sequência lógica, etc.)  

, Jogo da memória, etc.)   

de giz de cera grande evolution triangular com 12 cores (grosso) 
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01 Caixa de tinta guache com 6 potes de 15ml  

01 Caixa de massa de modelar  

01 Pote de tinta guache de 250 ml  

01 Pote de tinta para artesanato 250 ml (cor livre) 

01 Tubo de cola branca (90g) 

01 Tubo de cola para EVA ou isopor (90g) 

01 Pincel de pêlo nº 16 

01 Rolo de Barbante 

01 Revistas ilustradas (para recorte, tipo caras, contigo, etc) 

01 Macarrão para piscina (aula de natação) 

01 Tela para pintura (30x20 cm) 

01 Pacote de palitos de picolé 

01 Bloco criativo dupla face A4 (cores vibrantes/neon) 

01 Bloco criativo dupla face A4 (cores variadas) 

01 Folha de papel dobradura espelho (cores vibrantes) 

02 Folhas de papel dupla face estampado 

01 Folha de papel 40 kg branco. 

05 Folhas de emborrachado liso (cores variadas) 

02 Folhas de emborrachado com gliter (vermelho) 

02 Folhas de emborrachado com gliter (dourado) 

02 Folhas de emborrachado estampado 

01 Folha de papel crepom 
02m TNT (laranja) 

02m TNT (roxo/lilás) 

02m TNT (verde) 

 
 

 

 

 Informações Importantes: 

•Material de uso pessoal: Todos os dias devem vir na mochila da criança; 

•Material pedagógico (papelaria): Entregue na primeira reunião de pais 

•Reunião de pais/responsáveis: 24/01/2022 – Horário: 10h  

• Início do ano letivo: 26/01/2022 

OBS.: TODO O MATERIAL DEVE SER IDENTIFICADO COM O NOME E SÉRIE DO (A) ALUNO (A). 

(Repor quando necessário) 

 



 

 

MATERIAL PEDAGÓGICO - PLANO DE UTILIZAÇÃO  
INFANTIL II – EDUCAÇÃO INFANTIL – 2022  

Cadernos de desenho capa dura  Utilizado na realização de atividades gráficas, trabalhos de 

artes e na aula bilíngue. 

Jogo de canetas hidrográficas grosso 

com 12 cores (grande) 

Utilizado durante o longo do ano para os trabalhos 

pedagógicos 

Lápis pretos jumbo triangular grosso Utilizado para realização de atividades gráficas dentro do 

contexto pedagógico (coordenação motora, percepção 

tátil,etc) 

Lápis preto triangular fino Utilizado para atividades com perfuração de trabalhos 

pedagógicos 

Borrachas com capa  Material de uso individual utilizado ao longo do ano 

Apontador (com depósito) para lápis 

triangular grosso 

Material de uso individual utilizado ao longo do ano 

Apontador (com depósito) para lápis 

triangular fino 

Apontador (com depósito) para lápis triangular fino 

Caixa de lápis de cor triangular com 12 

cores (grande) 

Material utilizado para os trabalhos pedagógicos (desenhos e 

pinturas). 

Caixa de giz de cera grande evolution 

triangular com 12 cores (grosso) 

Material utilizado para os trabalhos pedagógicos (desenhos e 

pinturas). 

Tesoura com ponta arredondada com o 

nome gravado 

Material de uso individual utilizado ao longo do ano 

Caixa organizadora com tampa (16 litros) De uso individual do aluno, utilizada para organizar o material 

pedagógico. 

Jogo pedagógico em Inglês (Sugestões: 

Pequeno construtor, Jogos de sequência 

lógica, etc.) 

Utilizado para melhorar o ensino aprendizado nas aulas 

bilíngue (desenvolver a criatividade, melhorar a coordenação 

motora, etc.) 

Avental resistente (pintar ou bordar o nome 

da criança) 

Material de uso individual na aula de arte 

Jogo pedagógico de peças grandes 

(Sugestões: quebra-cabeça, Jogo da 

memória, etc.)   

Utilizado para melhorar o ensino aprendizado (desenvolver a 

criatividade, melhorar a coordenação motora, etc.) 

Pasta polionda com alça. Tamanho: 36x26cm Material individual do aluno para organização dos trabalhos 

pedagógicos. 

Estojo com zíper com dois compartimentos 

(material resistente) 

Material individual do aluno com a finalidade de guardar e 

organizar os materiais escolares. 

Caixa de lápis cara pintada Utilizado para os trabalhos pedagógicos (coordenação 

motora, percepção tátil, etc) 

Caixas de tinta guache com 6 potes de 15ml  Utilizado para os trabalhos pedagógicos de apoio, pintura e 

atividades gráficas.  

Caixas de massa de modelar (duas para cada 

semestre) 

Material utilizado para os trabalhos pedagógicos (cores, 

tamanhos, formas, percepção tátil, etc). 

Pote de tinta guache de 250 ml (cor variada) Utilizado para os trabalhos pedagógicos de apoio, pintura e 

atividades gráficas. 

Pacote de tinta para artesanato 250ml 

(cor livre) 

Utilizado para os trabalhos pedagógicos de apoio, pintura e 

atividades gráficas. 

Tubo de cola branca (90g) Material utilizado para os trabalhos de colagem 

Tubo de cola para EVA e isopor (90g) Material utilizado para os trabalhos de colagem 

 

Pincel de pêlo nº 16 cabo curto Utilizado para os trabalhos pedagógicos (desenvolvimento 

motor) 



 

 

 

Rolo de barbante Material utilizado nos trabalhos de pedagógicos de apoio  

Revistas ilustradas (para recorte, tipo caras, 

contigo, etc) 

Material utilizado para recorte nos trabalhos de pedagógicos 

de apoio  

Macarrão para piscina   Material utilizado para auxiliar as atividades físicas na aula de 

natação 

Tela para pintura (30x20 cm) Utilizado para os trabalhos pedagógicos de apoio, pintura e 

atividades gráficas. 

Blocos criativos dupla face A4 (cores 

vibrantes/neon) 

Material utilizado ao longo do ano letivo na realização das 

atividades de datas comemorativas, projetos, artes, etc. 

Folhas de papel dupla face estampado Material utilizado ao longo do ano letivo na realização das 

atividades de datas comemorativas, projetos, artes, etc. 

Folhas de papel 40 kg branco Material utilizado ao longo do ano letivo na realização das 

atividades de datas comemorativas, projetos, artes, etc. 

Folhas de emborrachado liso (cores 

variadas) 

Material utilizado ao longo do ano letivo na realização das 

atividades de datas comemorativas, projetos, artes, etc. 

Folhas de emborrachado com gliter 

(vermelho) 

Material utilizado ao longo do ano letivo na realização das 

atividades de datas comemorativas, projetos, artes, etc. 

Folhas de emborrachado com gliter 

(dourado) 

Material utilizado ao longo do ano letivo na realização das 

atividades de datas comemorativas, projetos, artes, etc. 

Folhas de emborrachado estampado Material utilizado ao longo do ano letivo na realização das 

atividades de datas comemorativas, projetos, artes, etc 

Folhas de papel crepom (cores variadas) Material utilizado ao longo do ano letivo na realização das 

atividades de datas comemorativas, projetos, artes, etc. 

Papel dobradura espelho (cores 

vibrantes) 

Material utilizado ao longo do ano letivo na realização das 

atividades de datas comemorativas, projetos, artes, etc. 

Pacote de pregador de roupa (com 12 

unidades) 

Utilizado de acordo com o campo de experiências e como 

suporte à aprendizagem. 

Pacote de palitos de picolé Utilizado de acordo com o campo de experiências e como 

suporte à aprendizagem. 

TNT (laranja) Material utilizado ao longo do ano letivo na realização das 

atividades de datas comemorativas, projetos, artes, etc. 

TNT (roxo/lilás) Material utilizado ao longo do ano letivo na realização das 

atividades de datas comemorativas, projetos, artes, etc. 

TNT (verde) Material utilizado ao longo do ano letivo na realização das 

atividades de datas comemorativas, projetos, artes, etc. 


