
 

LISTA DE MATERIAIS 2021 
EDUCAÇÃO INFANTIL - NÍVEL B  

 
 

*02 Blocos personalizados ENSB (à venda na  

Multiplica)  

*01 Estojo múltiplo para armazenar os materiais escolares 

individuais marcados com asterisco. 

*01Caixa de giz de cera grosso Curton (15 cores)  

*01 Conjunto de canetas hidrográficas grossas  

(12 canetas) 

*01 Caixa de lápis de cor - Jumbo (12 cores) 

*02 lápis preto - Jumbo Nº. 2 (identificado c/ nome do 

estudante)  

* 01 Apontador de lápis com 2 furos 

* 01 Borracha 

*01 Tesoura sem ponta (sugestões: Tramontina ou 

Mundial). Estudante canhoto: tesoura adequada 

 

50 Folhas de desenho A3 (120g) 

25 Folhas de papel Desenho A4 (180g/m2) 

50 Folhas de papel Desenho A4 (120g/m2) 

01 Pacote Colorset A3 (sortidos) 120g 

02 Pacote Colorset A4 (sortidos) 120g 

04 folhas de acetato transparente A4 (folha para 

retroprojetor) 

01 Folha de EVA lisa 

01 Lixa ferro 100 

01 Caneta para retroprojetor 2.0 mm (ponta média) preta  

02 Tubos de cola (110g) Sugestão: Tenaz - com tampa 

de rosca para facilitar a reposição. 

01 Tubo de cola transparente de silicone (100g) para 

E.V.A e isopor. 

06 Caixas de massa de modelar SOFT (12 cores) exceto 

Goeller 

01 Pacote de massa de E.V.A para modelagem (4 cores -

50gr) 

01 Conjunto de cola colorida 

02 Conjuntos de tinta guache (6 cores /15ml)   

01 Tinta acrílica brilhante (cor vibrante) 

01 Pacote palito de picolé 

5 Sacos plásticos tamanho ofício (com 4 furos) 

01 Pasta de ferragem (para avaliação) 

01 Pasta plástica tamanho (A4) com elástico e com alça  

01 Rolo de fita transparente (larga),  

01 Rolo de fita parda (larga); 

01 Rolo de fita dupla face (fina) 

01 Caixa de cotonetes (75unidades) 

01 Pacote de retalhos de tecido 

 10 Balões N° 09 

01 Prato de papelão grande laminado na parte interior 

02 Adereços para brincar (chapéu, óculos, máscara, 

bolsa etc..) 

01 Foto 3x4 

01 Foto 10x15 com a mãe 

01 Foto 10x15 com o pai 

01 Foto 10x15 da família 

*01 Toalha pequena (para usar na lancheira)  

01 Camiseta grande, usada, para proteção em atividades 

de pintura (identificada)  

01 Potes de sorvete (vazios) retangulares 

01 Conta gotas (usado) se tiver 

01 revista (para recorte) 

 

PARA O 2º SEMESTRE: 

02 lápis preto Nº. 2 (identificado c/ nome do estudante)  

 

- ----- - ------ ---- 
 

Programa Escola da Inteligência 

Educação Socioemocional 

Os Jogos da Inteligência 
À venda na loja HOLY MOTHER - situada  

dentro do pátio da Escola – (51) 995940469 
 

- ----- - ------ ---- 
 

Os itens assinalados com *(asterisco),  

deverão ficar acondicionados  

dentro do estojo múltiplo. 

 

- ----- - ------ ---- 
 

Loja Multiplica 
Rua: Juarez Távora, 31  

(próximo a PUCRS pela Avenida Bento Gonçalves)  

Whatssap 996480504 

 

- ----- - ------ ---- 
 

Todos os materiais deverão estar identificados. 

 

 

 

Fone: 3336.4509 / 3336.9739 / 984.322041 / 997280940 
www.escolansbrasil.com.br 

 

Verso 



ESTIMADAS FAMÍLIAS, PEDIMOS ATENÇÃO PARA AS INFORMAÇÕES 

QUE SEGUEM: 
 

Dia 19 de fevereiro: Reunião virtual com as famílias da Educação Infantil (Turmas do NA 

e NB) às 18h30min.  O link de acesso será enviado para o e-mail do responsável financeiro 

cadastrado na escola. As orientações sobre a entrega dos materiais serão dadas na reunião 

virtual. 

Dia 22 de fevereiro: Entrevista com as famílias da Educação Infantil, conforme horário 

agendado no dia da reunião virtual (Turmas do NA e NB). 

 Dia 22 de fevereiro: Horário especial: Manhã: das 09h às 11h - Tarde: das 14h às 16h. 

 A partir de 23 de fevereiro: Horário normal: Manhã: das 07h45min às 11h45min - Tarde: 

das 13h30min às 17h30min.   

A agenda escolar é de uso diário, devendo sempre ser portada pelo(a) estudante. 

Trazer diariamente uma garrafa para água. 

Para a prática de Educação Física, o(a) estudante deverá estar vestido adequadamente. 

Nossos uniformes encontram-se à venda nas lojas: HOLY MOTHER – situada dentro do 

pátio da Escola (fones: 9845.28153 / 995940469) e CRIAÇÕES SUNFISH - MARLENE 

(fones: 3319.1960 / 3319.1171 / 999574148). 

O uso do uniforme é obrigatório a partir do 1º dia de aula (não será permitido “barriga de 

fora”), devendo ter suas peças identificadas com o nome completo do(a) estudante. Confira em 

nosso site: www.escolansbrasil.com.br. 

Não será permitido o uso de camisetas de times de futebol e da Escolinha de Futsal Gol de 

Placa nas atividades escolares. 

O aparelho celular, bem como MP3, máquina fotográfica, tablet e similares não serão 

permitidos no horário de aula. Eventuais perdas ou danos não é responsabilidade da Escola 

(conforme o Contrato de Prestação dos Serviços de Educação Escolar - Cláusula 9, Parágrafo 

2). 

O Corretivo não é permitido na Escola. 

OS ITENS DESTA LISTA VOCÊ ENCONTRA À VENDA NAS LIVRARIAS: 

 
Na Volta às aulas compre na LIVRARIA CERVO! 

Onde você encontra material escolar e livros didáticos, 
tudo num só lugar! 

 
Barão do Amazonas, 985 – Fone: 33391611- 999488725(whatsapp) 

Bourbon Assis Brasil – Fone: 33728558 
Lindóia Shopping – Fone: 33401313 

http://www.escolansbrasil.com.br/

