
MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO 2020 

INFANTIL IV (04 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 4 VOLUME 1 - Valor: 

R$ R$ 220,35 

2- COLEÇÃO GIROLHAR ETAPA 4 VOLUME 2 - Valor: 

R$ R$ 220,35 

LIVROS PARADIDÁTICOS 

QUANTO CABE? -Valor: R$ R$ 26,00 

COLEÇÃO BIOGRAFIAS - CHIQUINHA GONZAGA - 

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 

01 caixa de lápis de cera de madeira 12 cores 

01 caixa de lápis de cor 

01 caixa de lápis de cor (tamanho jumbo – 12 cores) 

02 caixas de hidrocor grosso 12 cores 

01 caneta permanente 

01 caixa de ecolápis grafite jumbo} 

06 lápis pretos (finos) 

05 borrachas 

04 apontadores de lápis 

01 tesoura sem ponta com nome gravado 

01 tela para pintura (22x30cm) 

01 pincel nº14 

01 rolinho para pintura 

02 folhas de emborrachado com glitter 

01 folha de emborrachado (qualquer cor) 

02 caixas massa modelar 12 cores 

01 sombrinha de frevo 

01 pacote de lantejoulas 

02 blocos de papel color cards (A4) 

02 blocos de papel color cards lumi (A4) 

02 blocos de papel sulfite color (A4) 

02 blocos grandes de desenho (A3 – 50 folhas) 

02 folhas de papel celofane 

02 folhas de papel colorset 

02 folhas de papel laminado (dourado ou prateado) 

04 folha de papel crepom (2 amarela e 2 vermelhas) 

02 folhas de cartolina guache 250ml ( cores 

diferentes) 

02 tubos tinta guache 250ml (cores diferentes) 

01 tubo de tinta artesanal 

01 tubo de glitter 

02 metros de feltro(cores diferentes) 

01 metro de malha 

01 cesta de vime (15 cm de diâmetro) 

01 pedaço de tecido fluido: renda, voil ou seda 

(40cm.) 

01 metro de tecido de algodão cru (algodãozinho) 

02 Canetas de tecido ( cores diferentes) 

1 pacote de canudo de papel biodegradável 

1 pacote de palito de picolé arredondado 

1 pacote de forminhas de doce 

02 garrafas pet ( 01 grande e 01 pequena) 

1 metro de elástico de borracha 

1 fita adesiva larga de boa aderência 

Botões de diferentes formatos e cores (10 de cada) 

02 livros de literatura infantil (sugestões no item 3) 

01 camisa grande usada (atividade de artes) 

01 revista usada (fonte de pesquisas) 

01 toalha pequena para lanche (não ficará no Colégio) 

01 garrafinha squeeze ou copo para água (não ficará 

no Colégio) 

01 estojo 
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PARADIDÁTICOS (SUGESTÕES) 

* O que não cabe no meu mundo (qualquer título da 

coleção) – Fábio Gonçalves Ferreira – Editora EDIC 

* Tarsilinha e as formas – Patrícia Engel Secco e 

Tarsilinha do Amaral – Editora Melhoramentos 

* Qual é a cor do amor? – Linda Strachan – Editora 

Brinque Book 

* O baú do tatu – Marta Lagarta – Editora Salesiana 

* Tô dentro, tô fora... – Alcy – Editora Formato 

* O livro encantado – Nye Ribeiro – Editora do Brasil 

* Perdidos na mata – explorando os cinco sentidos – 

Ricardo Dreguer – Editora Moderna 

* Meus porquinhos – Audrey Wook e Don Wood 

* O saco – Ivan e Marcelo Editora Nova Fronteira 

* O gato xadrez no jardim geométrico – Bia Villela – 

Editora Educacional 

* O nabo gigante – Aleksei Tolstoi e Namh Sharkey – 

Editora Girafinha 

* O mundinho – Ingrid Biesemeyer – Editra DCL 

* Vamos abraçar o mundinho – Ingrid Biesemeyer – 

Editora DCL 

* As mágicas do meu pai – Elita Ferreira – Editora 

Bagaço 

* Oficina de bonecas da vovó Isabel – Elita Ferreira – 

Editora Bagaço 

* Passeio pela escola – Cláudio Martins 

* Domingo de lata – Elita Ferreira – Editora Bagaço 

* Burrinha Manhosa – Socorro Miranda – Editora 

Bagaço 

* La ursa cara feia – Jeane Siqueira – Editora Bagaço 

* Tudo bem ser diferente – Todd Parr – Editora Panda 

Book 

* Lalá a latinha de lixo – Socorro Miranda – Editora 

Bagaço 

* Uma quintanda muito especial – Alexandre Azevedo 

– Editora Bagaço 

* A vaca malhada – Jeane Siqueira – Editora Bagaço 

* Macaco danado – Julia Donaldson – Brink Book 

* Na cada da fada – Drica Shinohara 

* Coleção Todo Mundo Tem: Família (6ª edição) / 

Casa (3ª edição) / Medo (3ª edição) / Amigo (6ª 

edição) – Ana Cláudia Ramos e Ana Raquel 

*Coleção Novas Fábulas – O recreio da bicharada – 

Luciana Garcia 

* Coleção Brincadeiras – brincadeiras de roda – 

Denise Rochael 

* Coleção Encontro com a Arte Brasileira – Encontro 

com Tarsila – Cecília Aranha e Rosane Acedo 

* Se criança governasse... – Marcelo Xavier 

* O amigo urso – Mery Weiss 

* Iara – Margarida Botelho – Editora Paulinas 

* Eva – Margarida Botelho – Editora Paulinas 

* A sopa da voinha – Drica Shinohara – Ilustrações: 

Vanessa Alexandre 

* O vento nervoso – Drica Shinohara 

* A trança da mamãe coelha – Drica Shinohara 

ATENÇÃO: Comprar apenas 02 (dois) livros 

paradidáticos da lista 

 

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


