EDITORA EDEBÊ - MATERIAL DIDÁTICO/2021
INFANTIL II
(4 anos de idade)

Livros
COLEÇÃO GIROLHAR ETAPA 4 VOLUME 1
COLEÇÃO GIROLHAR ETAPA 4 VOLUME 2
COLEÇÃO BIOGRAFIAS - CHIQUINHA GONZAGA
QUANTO CABE?

Valores
R$ 220,35
R$ 220,35
R$ 30,00
R$ 26,00

VALOR DA COMPRA

R$ 496,70

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 2020.

MATERIAL DE PAPELARIA
2 cadernos 96 folhas brochura capa dura grande
(vermelho)
2 colas branca (90 gramas)
1 estojo com repartições
1 caixa de lápis de cor com 24 cores
1 conjunto de caneta hidrocor com 12 cores
1 agenda anual (escolar) em espiral com 1 dia por
página, exceto sábado e domingo;

1 pasta polionda para tarefa de 20mm de espessura
1 tesoura sem ponta com o nome gravado
2 apontadores com depósito
2 borrachas pretas
2 lápis grafite normal
1 livro de histórias infantis
1 caixa de sapato encapada c/ o nome do aluno
1 rolinho de esponja pequeno (material do pintor)

MATERIAL HIGIENE
1 garrafa de água squeeze
1 pote para higiene
1 escova de dente

1 pasta de dente
1 toalha pequena

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 19 de janeiro de 2021
Recebimento dos materiais de papelaria no colégio até o dia 18/01/2021
Todos os materiais devem estar identificados (nome completo e ano do aluno).
* Demais orientações do ano aguardar circular 2021.
www.colegiosale.com.br

