
 
 

 

MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO 2020 

 
INFANTIL V (05 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 5 VOLUME 1 - 

Valor: R$ R$  217,16 

2- COLEÇÃO GIROLHAR ETAPA 5 VOLUME 2 - 

Valor: R$ R$  217,16 

 

LIVROS PARADIDÁTICOS  

A MENINA E O MAR -Valor: R$  R$ 32,00 

COLEÇÃO BIOGRAFIAS - MONTEIRO LOBATO - 

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 cadernos aspirais meia pauta, capa dura – 40 

folhas 

01 caixa lápis de cera ecogiz grande (12 cores) 

02 caixas de lápis de cor (12 cores) 

02 caixas de hidrocor 12 cores (ponta vai e vem) 

02 canetas para tecido cores variadas 

01 caneta permanente cor preta 

12 lápis grafite 

06 borrachas 

04 apontadores de lápis 

01 estojo grande (identificado com nome da criança) 

01 camisa grande usada (atividade de arte) 

01 tesoura sem ponta (nome gravado) 

01 tela pintura 22x30cm 

01 pincel nº 14 

01 rolinho para pintura 

02 tubos tinta nanquim (cores diferentes) 

02 caixas massa modelar (12 cores) 

01 metros papel autoadesivo transparente 

02 metros de feltro (cores diferentes) 

02 fitas de cetim nº 02 

01 carretel de náilon 

01 pacote de emborrachado de EVA com 10 folhas 

1/2 kg de malha 

02 tubos de tinta relevo 

01 emborrachado EVA brilhoso 

01 metro de tecido de algodão cru (algodãozinho) 

01 bloco de papel color cards lumi (A4) 

01 bloco de papel sulfite colorido (A4) 

01 caixa de papel vergê (A4) 

30 folhas de papel 40kg (tamanho arte) 

01 folha cartolina guache 

02 tubos tinta tempera guache 250ml (cores 

diferentes) 

02 tubos de tinta para artesanato 

01 revista usada (fonte de pesquisa) 

01 toalha pequena para lanche (não ficará no Colégio) 

01 garrafinha squeeze ou copo para água (não ficará 

no Colégio) 

01 bloco criativo (32 folhas) 

01 fita de cetim nº 2 

02 pacotes de papel sulfite branco (A4) 

1 folha de papel celofane 

1 pacote de canudo de papel biodegradável 

1 pacote de palito de picolé arredondado 

1 pacote de forminhas de doce 

1 metro de elástico de borracha 

1 fita adesiva larga de boa aderência 

Botões de diferentes formatos e cores (10 de cada) 

PARADIDÁTICOS (SUGESTÕES) 

* Salada de letras – Rosângela Maria de Moro – 

Editora Salesiana 

* Os cinco sentidos – Bartolomeu Campos de Queiroz 

– Editora Global 

* A menina que não queria dormir – Polyana Gaa – 

Editora Cortez 

* Banho de bicho – Rosângela Lima – Editora Cortez 

* O que é, o que é? Advinhe se puder – Alfredo Garcia 

– Paulinas 

* Não vou dormir – Christiane Gribel – Global 

* Dona baratinha – Ana Maria Machado – FTD 

* Bicho do mato e outros bichos – Alexandre Azevedo 

– Bagaço 
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* O menino que aprendeu a ver – Ruth Rocha – 

Quinteto Editorial 

* A lenda do Saci Pererê em cordel – Marco Aurelio – 

Paulus 

* Que bicho será que a cobra comeu – Ângelo 

Machado – Nova Fronteira 

* O aniversário de Iaiá– Elite Ferreira – Bagaço 

* Se criança governasse o mundo – Marcelo Xavier – 

Formato 

* Quem mexeu na minha floresta? – Adalberto 

Cornavaca – Paulus 

* Lilás – Laerte Menezes – Bagaço 

* Camilão o comilão – Ana Maria machado – 

Salamandra 

* Domínio das cores – Roberto Caldas – Paulus 

* Saco de brinquedos - Poemas de Carlos Urbim 

* O planeta distante – Michele Jacocca 

* Pata aqui, pata acolá – Edimilson Lima – Bagaço 

* A viagem da sementinha – Regina 

Siquemonte/Martinez 

* Não confunda – Eva Furnari – Moderna 

* Adivinhe se puder – Eva Furnari – Moderna 

* Travadinhas – Eva Furnari – Moderna 

* Você troca? – Eva Furnari – Moderna 

* Assim assado – Eva Furnari – Moderna 

* Mané gostoso – Elita Ferreira – Bagaço 

*Todos precisam de um amigo – Dubravka Kolanovic 

– Ciranda Cultural 

* Isso é amor – Sam Williams e Mique Moriuchi – 

Scipione 

* Igor, o rei leão – Mariluce de Souza Araújo – Bagaço 

* Brigão, o beija-flor – Lêda Sellaro – Bagaço 

* O segredo da lagartixa – Lectícia Dansa e Salmo 

Dansa - 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


