MATERIAL ESCOLAR – 2022
EDUCAÇÃO INFANTIL - INFANTIL III
LIVROS DIDÁTICOS: COLEÇÃO GIROLHAR (EDITORA EDEBÊ) – ETAPA 5 – VOLUMES 1 E 2, LIVRO “A
MENINA E O MAR” E “COLEÇÃO BIOGRAFIAS: MONTEIRO LOBATO”, NO VALOR DE R$ 557,00
VEJA O PASSO A PASSO PARA A COMPRA, NO FINAL DA LISTA.

LIVROS PARADIDÁTICOS




02 livros de Literatura Infantil – Adequados à faixa etária (pode ser o que a família já tenha
em casa).
A professora e o regador mágico
Autor: Jonas Ribeiro - Editora Edebê

MATERIAL DE USO ESCOLAR
 01 pasta fina de elástico (qualquer cor)
 01 caixa plástica retangular (tamanho aproximado de 30cm X 40cm, sem tampa).
 30 plásticos grossos tamanho A4 (sem nome)
 03 lápis grafite nº 2
 02 borrachas - com nome
 01 apontador simples com depósito
 01 tesoura de metal com ponta redonda (modelo tradicional) com nome da criança gravado
 02 estojos grandes com duas divisórias, de tecido ou emborrachados, para guardar lápis de cor, giz
de cera e canetinha
 01 caderno meia pauta espiral (40 folhas)
 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)
 02 tubos grandes de cola líquida (110 g cada)
 03 colas bastão grandes (40g cada)
 01 pote de massa de modelar (500g cada) com forminhas e pazinhas de plástico (uso coletivo)
 01 jogo pedagógico adequado à faixa etária (sugestões: jogo da memória, quebra – cabeça, jogos de
encaixe).
 01 aquarela
 01 camiseta usada para pintura no tamanho adulto
 01 pincel chato nº 16
 01 rolinho para pintura
 01 plástico para forrar a mesa (tamanho 50 X 60cm - cor livre)
 01 toalhinha de mão para secar pincel, limpar cola e tinta
 02 canetas de tecido (cores variadas)
 01 novelo de lã
 Retalhos de tecido com diferentes texturas e cores (reaproveitamento do acervo da família)
 01 pote de sorvete, vazio e higienizado.
 20 botões (qualquer tamanho e cor)






01 pacote de folha sulfite (100 folhas - cor branca)
01 pacote de pedrinhas (para aquário - cor livre)
01 camiseta branca (tamanho da mãe)
01 caixa de MDF crua - tamanho: 20X15X10 cm

PERTENCES PESSOAIS, NA MOCHILA, DIARIAMENTE:





01 Kit de higiene bucal: estojo com pasta e escova de dentes
01 toalhinha para o lanche
01 troca de roupa
01 pacote de lenço umedecido

LEMBRETES:
1 - Identificar todos os pertences com nome completo e ano da criança.
2 - Entrega do material na 1ª reunião com os pais, dia 26/01, 19h.

ATENÇÃO:
1 - Não adquira Agenda Escolar, ela será uma oferta do Mazzarello. A Agenda deve acompanhar a
criança diariamente, pois é a sua identidade e o meio de comunicação com a escola.
2 - As crianças receberão a Carteira de Estudante 2022, gentileza do Mazzarello, em parceria com
a New Face.
DATAS IMPORTANTES:
 26/01/2022 – Reunião de Apresentação com a professora e coordenação - 19h (Presencial).
 31/01/2022 – Início das aulas.

MATERIAL ESCOLAR / 2022 – EDITORA EDEBÊ
PASSO A PASSO
EDUCAÇÃO INFANTIL
(Vendas a partir de 26/11)

Acesse: loja.edebe.com.br e clique no banner fixo da Campanha 2022. 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 Central de Relacionamento, o acesso está disponível no
site institucional, na loja on-line e no portal Edebê.
Link : https://loja.edebe.com.br/pagina/central-de-relacionamento.html

