_______________________________________________________________________________________________
MATERIAIS INDIVIDUAIS
Material básico: Lápis grafite, apontador com depósito,
*02 cadernos universitários com 96 folhas
*01 pasta (do tipo clear book) (BD30) (pode ser do ano
borracha, cola em bastão de 40g, tesoura sem ponta, lápis
anterior)
de cor, canetas (preta, vermelha e azul), marca texto, cola
*01 pasta (do tipo clear book) (BD10) (pode ser do ano
liquida, 1 calculadora simples, 1 régua de 30 cm.
anterior)
Material Individual para Arte: Kit Arte: 1 caixa de guache
*20 etiquetas 6182 (Branca 33,9mm x 101,6mm – A4)
com 12 cores, 01 pincel n° 12, 01 pincel n° 8 e 01 caixa de
*01 bloco pautado branco (96 folhas)
giz de cera curton (15 unidades), 1 jogo de canetinha
hidrocor fina.

Obs: Todo material deve estar etiquetado com o nome da criança. Somente os materiais (*) deverão ser entregues para a
professora no dia da entrega dos materiais.
________________________________________________________________________________________________________
DIVERSOS
*15 sacos plásticos grossos com furos
*100 folhas de sulfites branca A4
*100 folhas de sulfite branca A40
________________________________________________________________________________________________________
LIVROS DIDÁTICOS
Material Didático – EDEBÊ: Coleção NAUTAS: 4° ANO


Os livros devem ser etiquetados com o nome da criança, exceto o material da EDEBÊ que será entregue no
colégio e etiquetados posteriormente.
*** Ver abaixo o tutorial de compra.

*01 MINIDICIONÁRIO DA LÍNGUA PORTUGUESA
Edição revisada conforme acordo ortográfico.
________________________________________________________________________________________________________
LIVROS PARADIDÁTICOS
*Título: A quase história dos “Os três porquinhos”
Autor: Marcos Cezar de Freitas
Editora: Cortez

*Título: Os problemas da família Gorgonzola
Autor: Eva Fumari
Editora: Moderna

Obs: O título “Magia das Árvores” foi retirado da lista de compra pois está fora de catálogo.
Outros projetos de leitura realizados: acervo da classe e biblioteca do colégio.
________________________________________________________________________________________________________
OBSERVAÇÔES
- 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:
29/01/2021 (6af) – Entrega dos materiais na sala de aula das 13 às 15h;
30/01/2021 (sábado) – Primeira reunião de pais, EF1 às 8h e EI às 9h, na sala de aula;
01/02/2021 (2af) - 01/02/2021 (2af) -- Início das aulas às 13h (de acordo com as orientações dos órgãos competentes: Secretarias da
Saúde e Educação, devido ao COVID-19).

ORIENTAÇÕES
Compra material Didático – Edebê – EF 1 - DBA
Material Didático: Livros Edebê: Compra somente on-line, com entrega no colégio e depois em sala de aula, pela
professora.
COLEÇÃO NAUTAS– EF 1:
Disciplina

Preço 2021

COLEÇÃO NAUTAS – EF 4° ANO

682,88

LIVRO DE INGLÊS

142,80

VALOR TOTAL DO KIT

825,68

4° ANO

Abaixo maiores detalhes para a compra:
1.

Acessar: loja.edebe.com.br

2.

Clicar em: Ensino Infantil e Ano/série do seu filho (4° ANO).

3.

Clicar em: “1° ano EF - kit Básico Coleção Nautas”.

4.

NÃO COMPRAR os seguintes livros: 4° ANO:
“OS ENIGMAS DE GAUDI”
“O MISTÉRIO EM PEDRALITE ”
“ENS FUN 4 ANO LIVROS DE INGLÊS”

5.

Voltar no início e clicar para a compra do material de Inglês: “Pack Inglês – I Wonder 4° ANO EF”.

6.

Verificar itens comprados.

7.

Clicar: em retirar na escola.

8.

Clicar em finalizar compra.

9.

Informar e-mail, estado e escola.

10.

Escolher a forma de pagamento.

11.

Clicar: Finalizar compra.

12.

Ler o termo de uso e clicar em: aceito os termos.

13.

Compra finalizada.

