MATERIAIS INDIVIDUAIS
01 caixa plástica 20x30cm (com nome)
*01 caixa de giz de cera com 15 cores
01 lastex pequeno 10 m
*01 estojo com zíper (4 divisões)
01 bolinha de sabão
*01 estojo de canetas hidrográficas jumbo com 12 cores
01 gibi (pode ser usado)
*01 estojo de canetas hidrográficas regular com 12 cores
MATERIAL COMPLEMENTAR – KIT ARTE
*01 apontador com depósito
*01 estojo de lápis de cor jumbo com 12 cores
01 caixa de tinta Confetti com 6 frascos
*01 borracha branca
01 caixa de pintura a dedo com 6 cores
*01 pincel nº 12
02 tubos de cola em bastão (40g)
*01 rolinho para pintura
01 tubo de cola branca líquida (40g)
*01 tesoura sem ponta (com nome gravado)
01 caixa de tinta plástica (pintura a dedo) com 6 cores
*01 camiseta de adulto para aulas de arte (pode ser usada)
01 kit lousa: quadro branco (30x40) com 2 canetas e 01 apagador
*03 Lápis grafite jumbo triangular
Obs: Os materiais indicados com asterisco (*) devem vir dentro da caixa plástica, com nome em cada unidade assim como
todos os materiais deverão estar nomeados.
PAPÉIS
30 sacos plásticos com furo (grosso)
02 folhas de color set (preto e amarelo)
04 placas de EVA. com glitter (vermelho, preto, branco e laranja)
01 metro de Contact transparente
04 placas de EVA liso (laranja, verde, azul e branco)
01 folha de cartolina branca
02 folhas de papel cartão (cores variadas)
01 rolo de papel crepom (cor a escolher)
01 pacote de tilipaper (fluorescente)
02 folhas de etiqueta branca A5q 2372
10 envelopes ofício 114x229
Obs: Os papéis não devem vir amassados, enrolados ou dobrados.
DIVERSOS
03 pastas com grampo de papelão (amarela, verde e vermelha)
01 brinquedo pedagógico para a idade
10 metros de fita de cetim de 07mm (cor a escolher)
01 brinquedo adequado à idade (kit cozinha, cabelereiro, animais,
25 palitos de sorvete colorido
carrinhos, bonecas, etc)
10 botões pequenos
MATERIAIS RECICLADOS (limpos, higienizados e em bom
10 botões grandes
estado):
01 par de olho móvel (tamanho médio)
01 lixa grossa n° 100
01 caixa de pasta de dente
01 pote de massa de modelar (do tipo “Uti Guti”) (500g)
02 potes de yakult
02 refis de cola quente fina
02 rolos de papel higiênico
04 cartelas de adesivos infantis
MATERIAL PARA AS HOMENAGENS:
01 par de chic choc dourado
- Pais: 01 porta chaves em MDF (sugestão: com 3 ganchos,
01 metro de TNT azul
01 durex colorido azul
24x15 cm);
01 pote (100ml) tinta PVA fosca para artesanato (cores primárias)
01 foto (preto e branco) da criança (tamanho padrão, 10x15);
- Mães: 01 letra inicial do nome da mamãe em MDF (com base,
05 embalagens para presente (cor prata liso) de
aproximadamente 30x44 cm
12 cm de altura);
01 esponja de cozinha
01 cartela de meia pérola ou strass adesivo (cor a escolher);
- Avós: 02 pisos de chão, atoalhados (cor a escolher);
01 potinho de glitter (cor a escolher)
01 caneta permanente (cor a escolher)
01 vaso de barro (11x12 cm).
Obs: Todo material deve estar etiquetado com o nome da criança.
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
01 livro de história adequado a idade
Sugestão de autores: Ruth Rocha, Eva Furnari e Sônia Junqueira.
Outros projetos de leitura realizados: acervo da classe e biblioteca do colégio.
HIGIENE
01 garrafinha para água com nome
01 toalha de pano para o lanche (deixar na lancheira)
Para deixar na mochila: 01 troca de roupa do uniforme com nome, calcinha/ cueca, meias e uma toalha de banho.
OBSERVAÇÕES
- Uniforme: O uso do uniforme estabelecido pelo Colégio é condição obrigatória para os alunos participarem das aulas e atividades oficiais da
escola;
- Uniforme do balé (meninas): collant, sapatilha e saia cor de rosa, meia calça cor de rosa (somente nos dias de frio);
- 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 – 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

COLEÇÃO GIROLHAR – etapa 4
INFANTIL 2
VALOR TOTAL DO KIT

496,70

Abaixo maiores detalhes para a compra:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Acessar: loja.edebe.com.br
Clicar em: Clique aqui e adquira o material didático para 2020.
Clicar em: Ensino Infantil e Ano/série do seu filho.
Colocar nome completo do aluno. Confirmar.
Clicar em: Mostrar itens do kit.
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.

