
 
 

 

 

 

COLEÇÃO GIROLHAR (EDITORA EDEBÊ) – ETAPA 4 – VOLUMES 1 E 2, LIVRO “QUANTO 

CABE?” E “COLEÇÃO BIOGRAFIAS – CHIQUINHA GONZAGA”, NO VALOR DE R$ 496,70 
 

 
MATERIAL DE USO ESCOLAR 

 

 01 caixa plástica retangular com tamanho aproximado de 30 cm x 40 cm x 10 cm altura 
(sem tampa) 

 03 estojos de tecido ou emborrachados ou 01 estojo com 3 zíperes (para guardar lápis de cor, giz 
de cera e canetinha) 

 01 estojo de caneta hidrocor - com nome em cada unidade 

 01 caixa de lápis de cor (24 cores) - com nome em cada unidade 

 01 caixa de giz de cera (12 cores) - com nome em cada unidade 

 01 lápis grafite nº 2 

 01 borracha macia 

 01 apontador simples com depósito 

 03 tubos grandes de cola líquida (110g) 

 03 colas bastão grandes (40g) 

 01 tesoura de metal com ponta redonda (modelo tradicional) com nome da criança gravado 

 01 pasta A4, espessura 2 cm, com elástico 

 01 pote de massa para modelar (500g) – cor livre 

 01 kit com forminhas e pazinhas de plástico para massinha de modelar (para uso coletivo) 

 01 plástico para forrar a mesa (tamanho 50 X 60cm - cor livre) 

 10 sacos plásticos grossos, tamanho A4 

 01 tinta de tecido 37ml – cor livre 

 01 anilina líquida 10ml – cor livre  

 01 pacote de sulfite com 100 folhas (A4 – cor amarela ou rosa) 

 50 sacos plásticos, tamanho aproximado 20x30 cm, de rolo, sem furo ou 01 rolo com 50 sacos 
plásticos para alimentos (22,5 cm X 37cm aproximadamente) 

 01 aquarela 

 01 pote de tinta guache 250ml - cor livre 

 01 pincel redondo nº 6 

 01 pincel chato nº 20 

 01 canetas de tecido – cor livre  

 01 camiseta usada tamanho adulto para atividades com tinta 

 01 brinquedo, adequado à faixa etária (sugestão: carrinhos, bonecas, panelinhas, 

dinossauros, animais, ferramentas, kit médico) 

 01 jogo pedagógico adequado à faixa etária (sugestões: jogo da memória, quebra – 

cabeça, dominó, brinquedos de montar, alfabeto móvel, números móveis, alinhavo). 

 retalhos de tecido, sobras de botões, linhas, lãs, fitas, forminhas de papel, que tiverem em casa 

 materiais recicláveis (sugestões: CD´s e DVD´s velhos, isopor, palitos, tampinhas, rolos de papel, 

caixas de papel, canudo, pratinhos, pedaços de madeira, penas, bandejas de isopor e plástico, 

copos plásticos, peneiras, conta – gotas) que tiverem em casa. 

 

 
 

 

VEJA O PASSO A PASSO PARA A COMPRA, NO FINAL DA LISTA. 

MATERIAL ESCOLAR – 2021 

INFANTIL II 
 



 
 
LIVROS PARADIDÁTICOS 
 

 2 livros de Literatura Infantil, adequados à faixa etária. 

 
PERTENCES DE HIGIENE, NA MOCHILA, DIARIAMENTE, COM NOME EM CADA PEÇA: 

 
 01 Kit de higiene bucal: estojo com pasta e escova de dentes 

 01 pacote de lenço umedecido 

 01 toalhinha para o lanche 

 01 troca de roupa. 

 
 

LEMBRETES: 
 

1 – Identificar todos os materiais com nome completo e ano da criança. 

2 – Entrega do material será definida na 1ª reunião com os pais. 

 

ATENÇÃO: 
 

1 - Não adquira Agenda Escolar, ela será uma oferta do Mazzarello. A Agenda deve 

acompanhar o aluno diariamente, pois é a sua identidade na escola. 

2 - Os alunos receberão a Carteira de Estudante 2021, gentileza do Mazzarello, em parceria com a 

New Face. 

 
DATAS IMPORTANTES: 
 

 20/01/2021 – Reunião de Apresentação com os professores e coordenação 
19h30 – On-line 
Link: meet.google.com/wzs-dbpg-qqo 

 

 26/01/2021 – Início das aulas 

https://meet.google.com/wzs-dbpg-qqo?hs=122&authuser=0


MATERIAL ESCOLAR / 2021 – EDITORA EDEBÊ 

PASSO A PASSO - EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

 

Acesse: loja.edebe.com.br e clique no banner fixo da Campanha 2021. Em seguida: 
 

1º - Selecione o segmento do aluno: Educação Infantil. 

 
2º - Indique o ano do aluno: Infantil I -3 anos, Infantil II - 4 anos ou Infantil III - 5 anos. 

 
3º - Identifique o material com o nome completo do aluno e clique em “Confirmar”. 

 

4º - Confira o valor do pacote desejado e verifique todos os itens do pacote clicando em “Mostrar itens 

do kit”. 

5º - Ao clicar em “Mostrar todos os itens”, o kit completo estará selecionado. Em seguida, clique no 

botão “Comprar produtos selecionados”. 

6º - Após ler e aceitar os termos, você será direcionado ao carrinho de compras. 

 
7º - Para finalizar o seu pedido, selecione o local de entrega (Estado e nome do colégio). 

 
8º - Em caso de irmãos, é possível adicionar, no mesmo pedido, clicando em “Comprar mais 

Produtos”. 

9º - Fechar pedido. 

 
10º - Finalizar compra, fazendo login. 

 
11º - Opção de pagamento: 10 parcelas, sem juros, no cartão de crédito ou 5% no boleto, à vista. 

 
 

IMPORTANTE 

O material será entregue no Mazzarello, aguarde informações sobre a data e protocolos de 

retirada. 

No caso de dúvidas, a Edebê disponibiliza a sua central de Atendimento, por meio do e-mail: 
sac@edebe.com.br ou pelo telefone 0800.718-0077, no horário comercial.  

 

http://loja.edebe.com.br/

