
 
 

 

MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO 2020 

 
INFANTIL III (03 anos) 

 

 

LOJA ON-LINE MATERIAL 

DIDÁTICO  

Acesse loja.edebe.com.br e 

clique no banner fixo da 

Campanha 2020. 

IMPORTANTE: Para garantir o frete grátis e  a entrega dos 

materiais antes do início das aulas(03/02),  

a aquisição deve ser feita dentro do período da campanha de 

setembro de 2019 até 12 de janeiro de 2020. 

 

LIVROS DIDÁTICOS 

1- COLEÇÃO GIROLHAR ETAPA 3 VOLUME 1 - 

Valor: R$ R$ 223,21 

2- COLEÇÃO GIROLHAR ETAPA 3 VOLUME 2 - 

Valor: R$ R$ 223,21 
 

LIVROS PARADIDÁTICOS  
A PROFESSORA E O REGADOR MÁGICO -Valor: R$  R$ 

21,00 

COLEÇÃO BIOGRAFIAS - VAN GOGH - Valor: R$ 30,00 

ATENÇÃO! Confira os itens do carrinho de compras 
comparando-o com a lista de materiais solicitados 
pela escola antes de finalizar a compra. 

MATERIAIS 

02 canetas para tecido (cores diferentes) 

01 tela 20x30cm 

01 caixa de hidrocor ponta grossa (12 cores) 

01 caixa lápis de cor de madeira (12 cores) 

02 caixas de lápis de cera ecogiz (grande – 12 cores) 

01 caixa de cola colorida atóxica (6 cores) 

02 livros de literatura infantil (sugestões no item 3) 

03 blocos grandes de desenho (A3 – 50 folhas)} 

01 bloco de papel color cards (A4) 

01 bloco de papel color cards lumi (A4) 

01 pacote de papel sulfite color (A4) 

01 pacotes de papel sulfite branco (A4) 

02 folhas de papel crepom parafinado 

01 folha de papel celofane 

01 folha de papel color set 

02 folhas de papel guache 

01 pincel grande 

01 rolinho para pintura 

01 lixa de madeira (atividade de artes) 

01 caixa de tinta (Pen Paint) 

01 Fantoche 

03 potes de 500g de massa de modelar atóxica 

01 pincel de barbear (atividade de artes) 

2 tubos de tinta guache de 250 ml ( duas cores) 

02 emborrachado com gliter 

01 Pacote de emborrachado Eva com 10 folhas 

(qualquer cor) 

02 folhas de emborrachado Eva grande (cores 

diferentes) 

01 fita adesiva grossa (colorida) 

02 fitas cetim nº 2 (cores diferentes) 

02 caixa de massa de modelar atóxica 

02 tintas dimensional relevo (cores diferentes) 

01 tubo de tinta tempera guache 250ml (preta, 

branca, 

marrom ou amarela) 

01 pacote de palito picolé (colorido arredondado) 

02 metros de feltro 

02 metros de tecido algodão cru (algodãozinho) 

1 pacote de palito de picolé arredondado 

1 fita adesiva larga de boa aderência 

Botões de diferentes formatos e cores (10 de cada) 

01 toalha pequena para lanche (não ficará no Colégio) 

01 garrafinha squeeze ou copo para água (não ficará 

no Colégio) 

01 camisa grande usada (atividade de artes) 

Jornais e revistas (para fonte de pesquisa) 

PARADIDÁTICOS (SUGESTÕES) 

* Chapeuzinho amarelo – Chico Buarque – Editora 

José Olympio 

* Chapeuzinho vermelho e o lobo mau – Reconto 

Rosângela Lima – Editora Bagaço 

* Ou isto ou aquilo – Cecília Meireles – Nova 

Fronteira 

*Por favor, obrigado, desculpe – Becky Blom e Pascal 

Biet – Brinque Book 

* O ursinho apavorado – Keith Faulkner – Companhia 

das Letrinhas 
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* Dona Baratinha – Reconto Rosângela Lima – Editora 

Bagaço 

* Charlie e Lola – coisas – Lauren Child – Editora 

Ática 

* Eu consigo fazer tudo, tudo sozinha – Lavínia 

Favero 

– Editora Ática 

* Ninoca Vai dormir – Lucy Cousins – Editora Ática 

* O esquilo esquisito – Regina Seguemoto – Editora 

Brasil 

* O dragão tem um problema – Flávia Rocha – Editora 

Bagaço 

* 1, 2, 3 Era uma vez – Ingrid Biesemeyer – Difusão 

Cultural do Livro 

* O grande rabanete – Tatiana Belinky – Editora 

Moderna 

* O menino pidão – José Ricardo Moreira – Editora 

Aymará Educação 

* O planetinha encharcado – Lucas Rischbleter – 

Editora Aymará Educação 

* Sonolenta – Audrey Wood/Dom Wood – Editora 

Ática 

* Tudo bem ser diferente – Todd Parr – Editora Panda 

* Que coceira – José Ricardo Moreira – Editora 

Aymará Educação 

* Banho de bicho – Rosângela Lima – Editora Cortez 

* Tem alguém em casa? – José Ricardo Moreira – 

Editora Aymará Educação 

* Cadê? – Guto Lins – Editora Globo 

* Panela de Arroz – Luís Camargo – Editora Ática 

* Tem planta que virou bicho! – Alda Miranda – 

Editora Escritinha 

* Eu me alimento – Mandy Suhr – Editora Scipione 

* Ainda nada – Cristian Votz – Editora Hedrs 

* Tigre vai ao dentista? – Izabel Galvão – Editora 

Panda Books 

* Vamos escovar os dentes? – Leslie Mcguire – 

Editora Salamandra 

* Macaco Supimpa – Lúcia Maria da Costa Carvalho – 

Editora Bagaço 

* Você vai ao casamento do pato? – Rosângela Lima 

– 

Editora Bagaço 

* Festa no céu – Ana Maria Machado – Editora FTD 

 

ATENÇÃO: Comprar apenas 02 (dois) livros 

paradidáticos da lista 

ENTREGA DO MATERIAL: de 27 a 31 de janeiro de 
2020, das 8h às 12h. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


