
 

M A T E R I AL  E S C O L AR  –  2 0 1 9  

I N F AN T I L  I I  

 

 

Será utilizada a COLEÇÃO GIROLHAR, da Rede Salesiana de Escolas, no valor de R$ 470,16, que 

deverá ser adquirido no endereço eletrônico www.loja.edebe.com.br ou no link Edebê, disponibilizado 

no site do MAZZARELLO. 

Após a confirmação do pagamento à Edebê Brasil, com cartão de crédito (em até 10 vezes) ou no 

boleto, à vista (com 5% de desconto), o Material Didático será enviado ao Colégio. 

Cabe à Edebê Brasil todo o processo comercial, inclusive a emissão de nota fiscal.  

No caso de dúvidas, a Edebê Brasil disponibiliza a sua central de Atendimento, através do e-mail: 
sac@edebe.com.br ou pelo telefone: 0800 718 0077 (de 2ª a 6ª, das 8h às 19h). 
 

OS LIVROS SERÃO ENTRE GUES PARA OS ALUNOS ,  A PARTIR DO DIA 15/01/19,  MEDIANTE A 

APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DE COMPRA .   

 

LIVROS PARADIDÁTICOS 

 3 livros de Literatura Infantil, adequado à faixa etária. Sugestão: letra bastão. 
 

PROJETOS MULTIDISCIPLINARES E EVENTOS 

 R$ 120,00 (Enviar em dinheiro). Entregar no dia 05/02/2019, para a professora da classe, em 

um envelope com nome e série do aluno.  

 R$ 110,00 (pagamento via boleto) que será enviado em 20/03/2019. 

 R$ 45,00 – Para projetos do Período Integral, entregue no primeiro dia de aula para 

coordenadora Eliana. 

 
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 

 02 lápis grafite nº 2  

 01 borracha macia 

 01 apontador simples com depósito 

 02 tubos grandes de cola líquida 

 04 colas bastão grandes 

 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 uso coletivo) 

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

 10 sacos plásticos grossos, tamanho sulfite 
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 50 sacos plásticos, tamanho aproximado 20x30 cm, de rolo, sem furo 

 01 aquarela 

 01 pote de tinta guache 250 ml - cor livre 

 01 pincel chato nº 10 

 01 pincel chato nº 20 

 01 rolinho de pintura – qualquer tamanho 

 02 canetas de tecido – cor livre 

 01 camiseta usada tamanho adulto para atividades com tinta 

 01 tela 20 x 20 

 02 brinquedos, adequados à faixa etária (sugestão: carrinhos, bonecas, panelinhas, dinossauros 
e animais) 

 01 bloco de Canson A4  

 retalhos de tecido e sobras de botões, linhas, lãs, fitas, forminhas de papel 

 materiais recicláveis: CD´s e DVD´s velhos, isopor, palitos, tampinhas, rolos de papel, caixas de 
papel, canudo, pratinhos, pedaços de madeira 

 01 pacote com 100 folhas de papel sulfite branco – tamanho A4  

 
 

PERTENCES DE HIGIENE, NA MOCHILA, DIARIAMENTE:  

 

 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 – Todo o material deverá ser entregue na 1ª Reunião de Pais – 22 / 01 / 2019 

3-   Sugestão para compra: Papelaria Paperello – Av. do Guacá, 785 – Fone: 2959-2702 

 

ATENÇÃO: 

 

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

aluno diariamente, pois é a sua identidade no IMM. 

2 - Os alunos receberão a Carteira de Estudante 2019, gentileza do Mazzarello, em parceria com a New 

Face. 

 

DATAS IMPORTANTES: 

.  

dia 22/01/2019 – reunião com os pais às 19h30, no Teatro Mazzarello. 

dia 28/01/2019 - início das aulas. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 


