
 

 

 

A - MATERIAL DE PAPELARIA 

02 – Pastas finas de plástico, na cor verde, com elástico (com o nome do aluno) 

04 – Lápis preto n.º 2, CLASSIC – ACRILEX (com o nome do aluno) 

01 – Apontador com depósito, FABER CASTELL (com o nome do aluno) 

02 – Borrachas brancas, FABER CASTELL TK Plast Vínil 42x21x11mm (com o nome do aluno) 

01 – Estojo de cola colorida (com o nome do aluno em cada cola) 

01 – Estojo de canetas hidrocor, 12 cores (com o nome do aluno em cada caneta) 

01 – Caixa de lápis, 24 cores, FABER CASTELL (com o nome do aluno em cada lápis) 

01 – Caixa de gizão de cera, com 12 cores, FABER CASTELL (com nome do aluno em cada gizão)  

04 – Tubos de cola, CASCOLAR 90g (com o nome do aluno) 

01 – Tesoura, ponta redonda, MUNDIAL (com o nome do aluno gravado) 

01 – Pincel nº12, TIGRE – 815 (com o nome do aluno) 

04 – Caixas de massa de modelar com 12 rolos, UTI GUTI (com o nome do aluno)  

10 – Sacos plásticos tamanho ofício sem furo 

01 – Estojo com 4 zíperes (com o nome do aluno) 

01 – Régua pequena de 15 cm 

   01 – Bloco criativo, ROMITEC (tamanho A4) 

   02 – Potes de glitter 3g, cores  a escolher 

   01 – Pote de tinta guache de 250g, preto ou branco (tempera guache ACRILEX) 

   01 – Caixa de tinta guache com 12 cores diferentes – Tempera Guache ACRILEX (com nome do aluno em cada 

pote) 

          OBS.: Os materiais: canetinha, lápis de cor, giz de cera, borracha, lápis grafite e apontador deverão vir colocados 

dentro do estojo com zíper. 

 

As livrarias e papelarias, bem como as marcas indicadas para o material escolar, não são obrigatórias, têm caráter apenas sugestivo, 

embora compreendemos que o material indicado facilita o trabalho do aluno. 

 

B - MATERIAL DIVERSO 

        10 – Sacos herméticos de 17,8 x 20,3cm (tipo Ziploc) 

        01 – Caixa plástica com tampa, de aproximadamente 35 x 29 e 12cm de altura (tipo Plasútil com o nome do aluno) 

   01 – Papelão grosso, tamanho A4 (encapado dos dois lados  com contact de qualquer cor ou estampa, com o nome do aluno) 

   01 – Pote plástico pequeno para guardar massinha com boa vedação (com o nome do aluno) 

   02 – Unidades de panos (tipo Perfex)   

   02 – Revista para recorte que tenha gravuras e letras grandes (Tipo Globo Rural, Caras, etc.) 

   05 – Panfletos de mercado. 

   01 – Camiseta velha dos pais para atividade de pintura (manga curta e com nome do aluno) 

   10 – Botões grandes (cores variadas)      

   03 – Bandejas de isopor de aproximadamente 20 x 15 cm 

   02 – Placas de EVA (1 branco e 1 preto), aproximadamente 0,60 x 0,40 cm 

   01 – Um jogo de baldinho para parque 

   01 – Brinquedo (Sugestão: quebra-cabeça, jogo da memória com peças de madeira, jogo de letras/alfabeto, jogo de raciocínio 

lógico-matemático, carrinho ou caminhão de plástico, panelinhas, pratinhos/copinhos de plástico, boneca pequena ou bonecos.) 

      01 – Pacote de palito de sorvete colorido (100 unidades) 

 

 

C – MATERIAL DIDÁTICO DA RSB (REDE SALESIANA BRASIL) 
   01 – Caleidoscópio Infantil III 5 anos – 2 Pastas - 1º e 2° semestres, a compra do material didático deverá ser realizada por meio 

da loja virtual da EDEBÊ Brasil (http://loja.edebe.com.br). A venda está disponível desde o dia 17/11/2017. 
 

OBS.:  - 15/01/2018 – Início das atividades do curso Pleno. 

            - 29/01/2018 – Reunião de pais e entrega de material do aluno do curso regular, no setor da           

   Educação Infantil. 

                        Às 7h30 para alunos do curso regular do período da manhã. 

                        Às 13h30 para alunos do curso regular do período da tarde. 

             - 30/01/2018 – Início das aulas. 
 

 

 

 

LISTA DE MATERIAL – 2018 – INFANTIL III  

(PERÍODO REGULAR) 

 

http://loja.edebe.com.br/


 
Papelarias: 

 

PAPELARIA CASTELO 

Rua Oliveira Cardoso, 346 B, Castelo, Campinas/SP. 

Fone: (19) 3284-2323 – E-mail: vendas@papelariacastelo.com.br 
Convênio com o estacionamento Trapezuk – Rua Orlando Carpino, 220. 

 

GIZ DE CERA - PAPELARIA E LIVRARIA  

Rua Camargo Paes, 767 – Jardim Guanabara, Campinas/SP. 

Fone: (19) 3294-1467/(19) 3326-2578 - Fax: (19) 3294-3297  

Site: www.papelariagizdecera.com.br 
 

CENTERPEL – PAPELARIA E INFORMÁTICA 

Av. Helena Steinberg, 464 – Nova Campinas, Campinas/SP. 
Fone: (19)2117-6416 - Fax: (19) 2117-6406 

E-mail: escolar@centerpel.com.br 

 

LIVRARIA PERGAMINHO  

Rua Bernadino de Campos, 1.087 - Centro - esquina com a Barão de Jaguara, 

Campinas/SP 
Fones: (19) 3234-6422 - (19) 3234-3742 

E-mail: emays.livraria@hotmail.com 

 

LIVRARIA PERGAMINHO  

Rua Bernadino de Campos, 1.049 - Centro, Campinas/SP 
Fones: (19) 3236-7717 - (19) 3236-3413 

E-mail: livrarialoja1@hotmail.com ou livrosjps@gmail.com 

 

LIVRARIA SABER E LER 

Rua Cristóvão Colombo, 366 – Guanabara – CEP: 13023-230 

Fone: (19) 3231-7263  
E-mail: atendimento@sabereler.com.br     

 

PAPELARIA SABER E LER 

Rua Cristóvão Colombo, 374 – Guanabara – CEP: 13023-230 

Fone: (19) 3231-2672  

E-mail: papelaria@sabereler.com.br 
 

MODELO LIVRARIA E PAPELARIA 

Av. Francisco Glicério 1293 – Centro. 
Fone: (19)3235-3977 / (19)3305-4001 / (19)3305-4003 – Campinas/SP 

E-mail: modelopl@terra.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confecções: 

 

ABRICOT 

Rua Mogi Guaçu, 1453 – Chácara da Barra – Campinas – SP.  

Fone: (19) 3255-7472 - Fax: (19) 3254-6874   
 

ARMAZÉM CAMPINAS 
Av. Ângelo Simões, 156/174, Ponte Preta 
Campinas - São Paulo, 13041-465 

Tel. (19) 3252-1962 / 99951-4868 

 

BELMARE 

Rua João Miguel Alves, 70 – Barão Geraldo – Campinas – SP. 

Fone: (19) 3249-0145 – Fax: (19) 3289-5889 
 

FAVAROSSI 

Rua Artur Paioli, 31 - Jd. N. Sra. Auxiliadora, Campinas/SP 

Fones: (19) 3243-0048 - (19) 3722-4454 
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