
 

  
EDITORA EDEBÊ - MATERIAL DIDÁTICO/2022  

INFANTIL 1 (Educação Infantil) 

L i v r o  Valor  

G I R O L H A R (3 ANOS) R$ 557,00 
V A L O R    D A    C O M P R A  R$ 557,00 

O material didático deverá  ser adquirido diretamente pelo (a) requerente na loja on-line da Editora Edebê Brasil no  
seguinte endereço: http://loja.edebe.com.br. As vendas estarão abertas a partir de 16 de novembro de 2021.  

 

MATERIAL INDIVIDUAL 
02 colas brancas (90 gramas) 

01 tela para pintura 30x40 (projeto de arte) 

01 camiseta velha adulto 

01 caixa com cola colorida com 6 cores  

01 caixa de lápis de cor jumbo com 12 cores   

01 conjunto de caneta hidrocor grossa com 6 cores  

01 caixa de gizão de cera com 12 cores  

01 rolinho de esponja pequeno (material do pintor) 

01 caixa de tinta guache com 6 cores 

01 tesoura sem ponta com nome 
  

MATERIAL DE USO COLETIVO 
01 rolo de fita tartan  

05 refis fino de cola quente  

04 caixas de massa de modelar soft 12 cores  

03 EVA liso (cores de preferência)  

03 EVA decorados (estampas diferentes)  

03 EVA felpudos ( cor de preferência)  

01 resma de papel sulfite branco A4  

03 folhas de papel dupla face color set (cor variada)  

02 folhas de papel crepon  

01 pacote grande de lantejoula  

01 pacote de papel Filipinho A4 120/m2  

01 pacote de palito de sorvete.  

05 bloco de canson A3   

01 pincel chato nº 10  

01 pote de tinta guache 250ml (cor preferida)  

01 revista velha  

05 pares de olhos móveis  

10 botões grandes (variados)  

10 botões pequenos (variados)  

01 pacote de bexiga  

01 lixa grossa (pintor)  

01 folha de celofane ( cor preferida)  

01 pacote de pena colorida  

01 folha papel camurça azul  

01 papel de presente (tema infantil)  

01 metro de tecido ( algodão cru)   
 

MATERIAL HIGIENE (colocar em uma necessaire com nome do aluno) 
01 canequinha para higiene  
01 escova de dente  

01 pasta de dente  
01 toalha pequena com nome 

 

UNIFORME ESCOLAR  
Será vendido na Malharia Araçatuba, rua do Fico,1135, bairro Santana em Araçatuba/SP, telefone (18) 3623-8477, horário 
de atendimento: de segunda a sexta-feira das 8h30 às 18h, aos sábados das 9h às 13h.  
 Obs.: O uso do uniforme estabelecido pelo colégio, é obrigatório para os alunos participarem das aulas e atividades oficiais da escola.  

  

INFORMAÇÕES IMPORTANTES  

Início das aulas dia 24 de janeiro de 2022  
Aulas de 2ª a 6ª feira       Horário MANHÃ: das 7h15 às 11h55 / Horário TARDE: das 13h às 17h30 

Entrega dos materiais até o dia: 20/01/2022 na recepção do colégio 
Todos os materiais devem estar identificados (nome completo e ano do aluno).  
* Demais orientações do ano aguardar circular 2022.  

                                    www.colegiosalearacatuba.com.br 
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