MATERIAL INDIVIDUAL
01 caderno brochurão 48 folhas (inglês)
01 flauta doce soprano Germânica (de boa qualidade)
03 cadernos universitários com 96 folhas
*01 pincel nº 10 (chato)
Material básico: tesoura sem ponta (com o nome gravado),
01 caneta marca texto
01 calculadora simples
régua de 30 cm, lápis de cor, apontador com depósito, 4 lápis
01 pasta com elástico (para tarefas)
grafite, 2 canetas esferográficas (1 vermelha e 1 azul), caneta
01 cola líquida
hidrocor, borracha, estojo.
01 cola bastão
OBS: Todo material deve estar etiquetado com o nome da criança.

PAPÉIS
*100 folhas de sulfite colorida
*02 folhas de papel laminado (cor a escolher)

*02 folhas de cartolina branca
*02 placas de EVA (cor a escolher)

OBS: Os papéis não devem ser amassados ou dobrados

DIVERSOS
*02 sacos de TNT com cordão (25 x 35 cm, cor a escolher)
*01 rolo de fita metalóide 2 cm (cor a escolher)
*01 cartela adesiva de pedraria (pérolas beges, tamanho M)
*01 pote de tinta PVA para artesanato de 100ml cor preta ref
520 (meninos)

*10 sacos plásticos grossos para sulfite sem furos
*01 porta retrato simples em MDF para foto 10X15 cru
*01 porta caneta simples em MDF (7X7 e 10 de altura)
*01 pote de tinta PVA para artesanato de 100ml cor palha ref
834 (meninas)

LIVROS
01 MINIDICIONÁRIO
Edição revisada conforme acordo ortográfico.

Na próxima página, o tutorial para adquirir o material.

LIVROS PARADIDÁTICOS
1º TRIMESTRE
Título: Felpo Filva
Autora: Eva Furnari
Editora: Moderna

2º TRIMESTRE
Título: O menino que queria ser
celular
Autor: Marcelo Pires
Editora: Melhoramentos

3º TRIMESTRE
Título: O fantástico mistério da
Feiurinha
Autor: Pedro Bandeira
Editora: Moderna

PARA GOSTAR DE LER
*1º SEMESTRE
Título: Diário de Pilar na Amazônia
Autor: Flávia Lins e Silva
Editora: Pequena Zahar

2º SEMESTRE
Título: As Bruxas
Autor: Roald Dahal
Editora: Martins Fontes

OBS: Os livros devem ser etiquetados com o nome da criança, exceto o material da EDEBÊ que será entregue no
colégio e etiquetados posteriormente.

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).
29/01/2020: (4ª 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

4° Ano

Preço 2020

COLEÇÃO NAUTAS - EF 4º ANO

721,53

LIVRO DE INGLÊS

140,00

VALOR TOTAL DO KIT

861,53

Abaixo maiores detalhes para a compra:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Acessar: loja.edebe.com.br
Clicar em: Clique aqui e adquira o material didático para 2020.
Clicar em: Ensino Fundamental I e Ano/série do seu filho.
Colocar nome completo do aluno. Confirmar.
Clicar em: Mostrar itens do kit.
NÃO MARCAR os seguintes livros: 4ºANO:
“OS ENIGMAS DE GAUDI”

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

“O MISTÉRIO EM PEDRALITE”
MARCAR o livro de Inglês: PACK INGLÊS- I WONDER – 4ºano EF
Clicar em: Comprar produtos selecionados.
Verificar itens comprados.
Selecionar: Endereço, Estado e Colégio Salesiano D. Bosco-Cidade Alta/SP
Fechar Pedido.
Inserir Dados pessoais/Pagamento.
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.

