
 
MATERIAL DIDÁTICO E PARADIDÁTICO 

 

 
Infantil I 

Disciplina Preço 2020 

Girolhar Etapa 3 - Volume 1 223,21 

Girolhar Etapa 3 - Volume 2 223,1 

A PROFESSORA E O EGADOR 
MÁGICO 21,00 

COLEÇÃO BIOGRAFIAS  VAN GOGH 30,00 

TOTAL 497,42 
 
 

 COLEÇÃO GIROLHAR – RSE – Edebê -  INFANTIL 1   

 A compra do material deverá ser realizada por meio da loja virtual da EDEBÊ Brasil, no  
     endereço: http//loja.edebe.com.br 

 O pré-requisito para a compra dos livros da Rede Salesianas de Escolas: 

 O aluno deverá estar matriculado. 
 
Forma de Pagamento: 

 Cartão de crédito em até 10X (Visa e Mastercard) 

 Boleto à vista com 5% de desconto.  
 

 
 
 
 

International School 
Material International School 

                         Forma de Pagamento: 12 X de R$ 160,00 no boleto (Disponível pelo site do colégio) 
 

 OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:  
  O material de inglês será entregue diretamente no colégio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Lista de Material 2021 

Infantil 1 

Materiais de uso escolar: 

 01 apontador adequado ao tamanho do lápis 

 01 avental de plástico para as atividades de pintura com nome 

 01 bloco de papel Canson (branco) –  A4  

 01 bloco de papel Canson (branco) –  A3  

 01 bloco de papel Canson (colorido) – A4 

 01 caixa de giz de cera 12 cores (sugestão: Faber Castel) 

 01 caixa de lápis de cor triangular JUMBO – 12 cores (sugestão: Faber Catell) 

 01 caixa de tempera guache 6 cores (sugestão Acrilex/Faber Castell) 

 01 caixa de cola gliter-06 cores (sugestão: Acrilex) 

 01 estojo com divisória para lápis e giz de cera 

 01 kit de letras de EVA (pequenas e grossas) 

 01 pasta A3 amarela com alça  

 01 pincel escolar de cerda chato nº 24  com o nome do aluno 

 02 potes de massinha  500 gramas – (sugestão: UTI Guti) 

 01 tesoura pequena sem ponta (com nome) 

  01 troca de roupa com nome marcado (cueca ou calcinha, short ou calça, camiseta, meia)  
      permanecer na mochila  

  02 tubos de cola bastão (sugestão Pritt) 

  01 garrafa de água (permanecer na mochila)   
 

Materiais de higiene: 

 01 creme dental 

 01 escova de dente 

 01 pacotes de lenço umedecido  
Obs: Colocar o creme dental, a escova de dente e a toalhinha com nome em um estojo  
plástico com nome. 

 

Observações importantes: 

 

1. Todo material, inclusive, lancheira, mochila, uniforme, lápis de cor, giz de cera e caneta  

hidrográfica deverão estar identificados com o nome completo da criança e a turma. 

2. Não é permitido o uso de qualquer material alheio à vida escolar: borrachas perfumadas,  

estojos sofisticados, lapiseiras, joias, celulares, etc. 

3. Caso sejam necessários outros materiais solicitaremos ao longo do ano. 

Os materiais de uso diário (lápis, borracha, caneta) devem ser repostos pela família quando 

       necessário. 

 

Início das aulas dia 01/02/2021. 


