MATERIAL INDIVIDUAL
03 cadernos universitários com 96 folhas
cor preta.
01 compasso simples de boa qualidade (com caixinha plástica e
MATERIAL BÁSICO: cola em bastão, cola líquida, régua de 30
nome)
01 calculadora simples (com nome)
cm, tesoura (com nome), régua geométrica, lápis de cor, caneta
*01 pasta (do tipo clear book, BD 10). Pode ser do ano anterior azul, preta e vermelha, marca texto, 1 jogo de canetinha hidrocor,
giz de cera, lápis grafite, apontador com depósito.
(para bilhetes, trabalhos, entre outros).
*10 envelopes (02 verdes, 02 vermelhos, 02 azuis, 02 amarelos,
02 brancos)
MATERIAL INDIVIDUAL PARA ARTE: *01 pasta (do tipo Clear
*01 Tubete transparente de 13 cm
Book, BD 20). Pode ser do ano anterior.
*01 bolinha de sabão
01 Pasta catálogo com 50 plásticos finos (24,0x33,0x1,0 cm) –
Obs: Todo material deve estar etiquetado com o nome da criança. Somente os materiais com (*) deverão ser entregues
para a professora no dia da entrega dos materiais.
PAPÉIS
*01 pacote com 100 folhas de sulfite branca A4
*01 bloco de papel canson creme
*10 sacos plásticos, sem furo, tamanho ofício
*02 folhas de papel cartão (cor a escolher)
*01 folha de etiqueta A 46182 (folha com 14 etiquetas)
*02 folhas de cartolina branca
*01 placa de EVA glitter (meninas: marrom / meninos: preto)
*02 placas de EVA liso (marrom e vermelho)
*02 folhas de color set (cor a escolher)
*01 bloco pautado branco
*01 pacote de canson criativo lumi

Obs: Os papéis não devem vir amassados, enrolados ou dobrados.
LIVROS DIDÁTICOS:

Material Didático - EDEBÊ:
Ver e seguir passos da próxima página.
Compra a partir de 16/10/19, no endereço: loja.edebe.com.br
LIVROS PARADIDÁTICOS
*1º Trimestre:
Título: Zac Power Ilha do Veneno
Autor: H. I Larry
Editora: Fundamento

*2º Trimestre:
Título: Eu produzo menos lixo
Autora: Cristina Santos
Editora: Cortez

*01 gibi novo ou antigo (em bom estado de conservação)
para projeto de leitura (com nome)

Outros projetos de leitura realizados: acervo da classe e biblioteca do colégio.
OBSERVAÇÕES
- Uniforme: O uso do uniforme estabelecido pelo Colégio é condição obrigatória para os alunos participarem das aulas e atividades
oficiais da escola;
- A agenda será doada pelo colégio;
- Todo material deve estar etiquetado com o nome da criança.
CALENDÁRIO:
- 24/01/2020 – Entrega dos materiais na classe das 13h às 15h,
- 25/01/2020 – Primeira reunião de pais, EF1 às 8h e EI às 9h, na sala de aula;
- 27/01/2020 – Início das aulas para todos os alunos às 13h
Mini Maternal e Maternal - 27/01 a 31/01/2020 - Semana de adaptação: horário de aulas: 13h às 15h (opcional).

ORIENTAÇÕES
Compra material Didático – Edebê - EF1 - DBA
Material Didático: Livros Edebê: Compra somente on-line, com entrega no colégio e depois em sala de aula, pela
professora.
COLEÇÃO NAUTAS – EF1:

5° Ano

Disciplina

Preço 2020

COLEÇÃO NAUTAS - EF 5º ANO

716,14

LIVRO DE INGLÊS

140,00

VALOR TOTAL DO KIT

856,14

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: 5ºANO:
“LÉO EM UMA VIAGEM SURREAL”

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

“CAMINHOS DE UM RIO- UMA HISTÓRIA INDÍGENA”
MARCAR o livro de Inglês: PACK INGLÊS- I WONDER – 5ºano EF
Clicar em: Comprar produtos selecionados.
Verificar itens comprados.
Selecionar: Endereço, Estado e Colégio Salesiano Dom Bosco Assunção .
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.

