
 

MATERIAL INDIVIDUAL 
01 Caixa de lápis de cor triangular jumbo com 12 cores  
01 Apontador para lápis jumbo com depósito 
01 Estojo com 4 divisórias 
01 Caixa de giz de cera triangular, jumbo, longo com 12 cores  
01 Tesoura escolar com mola, sem ponta (com nome gravado) 
01 Pincel chato nº 18 com nome 
01 Borracha triangular 
02 Lápis grafite jumbo triangular 
01 Troca de roupa completa 
 

01 Garrafinha para água com nome (para ir e vir) 
01 Estojo de canetas hidrocor jumbo com 12 cores 
01 Pasta polionda 2 cm na cor amarela 
01 Pote plástico pequeno (para guardar massinha) 
05 Pastas de papelão com grampo na cor amarela 
01 kit lousa (quadro branco) medindo 30 x 40 com 2 canetas 
e 1 apagador 
 03 Escovas de dentes com nome e capinha protetora 
 01 Avental plástico para atividades de artes 
 01 Toalhinha, com o nome bordado, para ir e vir na lancheira 
(uso no lanche) 

OBS: Todos os materiais devem estar etiquetados com o nome da criança. 

PAPÉIS 
50 Folhas de sulfite branca A4 
50 Folhas sulfite 40 branca A4 
50 Folhas de papel tilipaper 
02 Folhas de papel Color Set (cores variadas) 
01 Folha de cartolina branca 
04 Placas de E.V.A. lisas (cores variadas) 

04 Placas de E.V.A. com gliter (cores variadas) 
01 Rolo de papel crepom 
01 Folha de etiqueta branca A5q 2372 
02 m de contact transparente 
02 Folhas de papel cartão (cor a escolher) 
10 Envelopes A4 branco 

OBS: Os papéis não devem ser amassados ou dobrados 

DIVERSOS 
01 Jogo pedagógico com peças grandes e adequado à faixa 
etária de 4 anos. (Jogos de montar do tipo Monta Tudo, Pinos 
Mágicos, Memória, Quebra-Cabeças ou Dominó, etc.) 
01 Tubo de gliter (cor a  escolher) 
20 Palitos de sorvete coloridos 
20 Sacos plásticos grossos sem furo 
12 Sacos plásticos grossos com furo 
04 Cartelas de adesivos infantis 
01 Tubo de tinta guache 250 ml (cor a escolher) 
01 Rolo de durex colorido 
01 Pacote de lantejoulas grandes com 50 unidades  
02 Dados (tamanho grande) 
02 Tubos de cola líquida branca 110 g(verificar a validade) 
02 Tubos de cola bastão de 40g de boa qualidade (verificar a 
validade) 
02 Potes de massinha (500g) 
 

01 Lixa n° 100 
20 Botões diversos 
03 Saquinhos (hermético – 18 x 23 cm) 
10 m de fita de cetim de 7 mm (cor a escolher) 
01 Bandeja de isopor 20x15cm 
01 Brinquedo pedagógico adequado à idade de 4 anos (Kit 
cozinha, cabeleireiro, mecânico, kit boneca, médico, animais, 
dinossauro, etc.) 
1 Caneta de porcelana (cor a escolher) 
1 Tinta PVA para MDF 100ml (cor a escolher) 
1 Pacote de palitos de madeira estilo churrasco sem ponta 
MATERIAL PARA HOMENAGENS 
MÃES: 01 Bowl de porcelana liso branco 14 cm 
PAIS: 01 Quadro cofre em MDF medindo 20 cm de altura, 15 
cm de largura e 06 cm de profundidade. 
AVÓS: 02 pratos de porcelana liso branco 20 cm 

OBS: Todo material deve estar etiquetado com o nome da criança 

LIVROS DIDÁTICOS 
Materiais didáticos do Infantil 2 deverão ser adquiridos diretamente pelos pais/responsáveis na forma “online”, no endereço: 
loja.edebe.com.br. Na próxima página, o tutorial para adquirir o material. 
 

LIVROS PARADIDÁTICOS 
01 livro de história – Sugestões de autores: Ruth Rocha, Mary França, Eliardo França , Eva Furnari ou Audrey Wood. 
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.  

 Uniforme do balé: Collant, sapatilha, sainha e meia calça (dias de frios) cor-de-rosa. 
 A agenda será doada pelo colégio. 
 Todo material deve estar etiquetado com o nome da criança. 
 23/01/2020:(5ªfeira): 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): Reunião de Pais, às 19h30. 

 
 
 

 



ORIENTAÇÕES 

 Compra material Didático – Edebê – EDUCAÇÃO INFANTIL 

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

 
 Disciplina Preço 2020 

INFANTIL 2 

COLEÇÃO GIROLHAR – etapa 4   
   

VALOR TOTAL DO KIT 496,70 
  

 
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 Infantil e Ano/série do seu filho. 
4. Colocar nome completo do aluno. Confirmar. 
5. Clicar em: Mostrar itens do kit. 
6. Clicar em: Comprar produtos selecionados. 
7. Verificar itens comprados. 
8. Selecionar: Endereço, Estado e Colégio Salesiano Dom Bosco-Dombosquinho 
9. Fechar Pedido. 

10. Inserir Dados pessoais/Pagamento. 
11. 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. 


