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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 

02 Cadernos de desenho capa dura 

01 Caderno de desenho para o Inglês

01 Jogo de canetas hidrográficas grosso com 12 cores

02 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 tampa (16 litros)

01 Avental resistente (pintar ou bordar o nome 

01 Jogo pedagógico de peças grandes (Sugestão: bloco de montar

01 Pasta polionda com alça. 

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)

01 Caixa de tinta guache com 6 potes de 15ml 
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MATERIAL DIDÁTICO  
A compra do material deverá ser realizada por meio da loja virtual da Edebê Brasil, no endereço:

http://loja.edebe.com.br  

 

 

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  (1 para cada semestre) 

Caderno de desenho para o Inglês 

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) 

vental resistente (pintar ou bordar o nome da criança) 

de peças grandes (Sugestão: bloco de montar)   

asta polionda com alça. (Tamanho: 36x26 cm) 

stojo com zíper com dois compartimentos (material resistente) 

Caixa de lápis cara pintada 

de giz de cera grande evolution triangular com 12 cores (grosso)

de tinta guache com 6 potes de 15ml  
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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 

de giz de cera grande evolution triangular com 12 cores (grosso) 
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01 Caixa de cola colorida com 06 cores 

01 Caixa de massa de modelar soft 

01 Pote de tinta guache de 250 ml  

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

02 Tubos 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 

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) 

01 Prancha para piscina (aula de natação) 

 
 

 

 

 Informações Importantes: 

1. Todo o material deve ser identificado com o nome e série do (a) aluno (a). 

2. Material de uso pessoal: Todos os dias devem vir na mochila da criança 

3. Material pedagógico (papelaria): Entregue na primeira reunião de pais em sacola identificada. 

 


