
 

MATERIAL INDIVIDUAL 
02 cadernos brochurões capa dura ( Português: 
     vermelho; Matemática: azul ) com 96 folhas 
01 tesoura de boa qualidade (com o nome gravado) 
01 pasta grande fina com elástico  
04 lápis grafite 
01 caixa de lápis de cor  com 12 cores  
*30 sacos plásticos grossos, sem furos 
01 régua de 30 cm 
01 tubo de cola bastão grande de boa qualidade 

01 flauta doce soprano Germânica (de boa qualidade) 
01 tubo de cola líquida pequena 35g 
01 apontador com depósito 
01 estojo (exceto de metal) 
01 borracha macia  
*02 saquinhos de lantejoulas 
01 estojo de canetinha hidrocor com 12 cores 
01 calculadora simples 
01 dado pequeno 

PAPÉIS 
*200 folhas de sulfite branca A4  
*100 folhas de sulfite A4 rosa, verde, amarelo ou azul 
*02 placas de EVA (1 lisa e 1 com gliter) 

*01 pacote de papel criativo fluorescente 
*20 folhas de sulfite 40 
*01 bloco pautado de 96 folhas com 4 furos 

OBS: Os papéis não devem ser amassados ou dobrados 

DIVERSOS 
*01 avental com bolso feminino adulto na cor cru 
*01 saco lixo carro algodão cru (17X25) 
*01 caneta de tecido colorida (cor a escolher) 
*01 pasta catálogo com 20 plásticos 
*02 sacos metalizados prata tamanho 30 x 45 cm (para  
     presente) 

*01 material dourado de madeira contendo 1 placa de 
centena, 10 barrinhas de dezenas e 100 cubinhos de 
unidades 
*01 envelope 80g (114mmx162mm) da cor que preferir 
*01 cartela de adesivos 

LIVROS 
OBS: Os livros devem ser etiquetados com o nome da criança, exceto o material da EDEBÊ que será entregue no colégio 
e etiquetados posteriormente. 
Na próxima página, o tutorial para adquirir o material. 

LIVROS PARADIDÁTICOS 
Título: Por um mundo mais bacana 
Autor: Lúcia Reis 
Editora: FTD 

PARA GOSTAR DE LER 
01 revista coquetel infantil: “Picolé Passatempos Educativos” 
01 gibi novo 
Observações: 
 Uniforme: O uso do uniforme estabelecido pelo Colégio, conforme circular no site é condição obrigatória para os 

alunos participarem das aulas e atividades oficiais da escola. 
 A agenda será doada pelo colégio. 
 Os ítens com asteriscos deverão ser entregues para a professora. 
 Todo material deve estar etiquetado com o nome da criança. 
 23/01/2020 (5ª feira): Entrega dos materiais na classe das 7h30 às 9h30 (período matutino) e das 13h às 15h (período 

vespertino). 
 27/01/2020: (2ª feira): Início das aulas para todos os alunos, às 7h (período matutino) e às 13h (período vespertino). 
 28/01/2020 (3ª feira): 1ª reunião de Pais, às 19h30. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



ORIENTAÇÕES 
 Compra material Didático – Edebê – EF1 - DBCA 

Material Didático: Livros Edebê: Compra somente on-line, com entrega no colégio e depois em sala de aula, pela 
professora. 

COLEÇÃO NAUTAS – EF1: 

 
Disciplina  Preço 2020  

2° Ano 

COLEÇÃO NAUTAS - EF 2º ANO 720,04 

LIVRO DE INGLÊS  140,00 

VALOR TOTAL DO KIT 860,04 

Abaixo maiores detalhes para a compra: 

1. Acessar: loja.edebe.com.br 
2. Clicar em: Clique aqui e adquira o material didático para 2020. 
3. Clicar em: Ensino Fundamental I e Ano/série do seu filho. 
4. Colocar nome completo do aluno. Confirmar. 
5. Clicar em: Mostrar itens do kit. 
6. NÃO MARCAR os seguintes livros: 2ºANO: 

“ARTE NAIF- BRINCANDO DE ADIVINHAÇÕES”. 

“A SOMBRA DE MEILI”. 

“DANÇANDO NO ESPELHO”. 
7. MARCAR o livro de Inglês: PACK INGLÊS- I WONDER – 2ºano EF 
8. Clicar em: Comprar produtos selecionados. 
9. Verificar itens comprados. 

10. Selecionar: Endereço, Estado e Colégio Salesiano D. Bosco-Cidade Alta/SP 
11. Fechar Pedido. 
12. Inserir Dados pessoais/Pagamento. 
13. Finalizar compra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

COMERCIALIZAÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO 2020 PELA EDEBÊ 

BENEFÍCIOS PARA QUEM ADQUIRIR O MATERIAL NO PERÍODO DE SETEMBRO/19 A JANEIRO/20: 

 Parcelamento em 10(dez) vezes sem juros nos cartões de crédito; 
 Desconto de 5%(cinco por cento) para pagamentos com boleto à vista; 
 Entrega dos materiais no Colégio, com frete grátis. 

Obs. A data de encerramento em janeiro será determinada pela Edebê. 

COMPRA DO MATERIAL APÓS O MÉS JANEIRO DE 2020: 

 A Edebê vai rever as condições de pagamento; 
 O frete será cobrado. 

 


