
 
 

 

MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO 2019 

 Infantil III (03 anos) 

1- MATERIAL DIDÁTICO 

O KIT dos Livros Didáticos que compõem o MDD 

deverá ser adquirido diretamente pelos pais, através da 

compra realizada por meio da Loja Virtual da EDEBÊ 

BRASIL http://loja.edebe.com.br 

ENTREGA DOS LIVROS DIDÁTICOS: Após a 

efetivação da compra do KIT com os livros didáticos, 

faça a retirada do mesmo e dos dados de acesso à 

Plataforma Acadêmica na secretaria do Colégio. 

COLEÇÃO GIROLHAR 3 ANOS (Pasta única)- 

Preço: R$ 470,16  

Caixas com: 

- 2 livros – um módulo por semestre; 

- 2 blocos de material de apoio – um módulo por 

semestre; 

- 2 livros físicos e 1 digital para estimular a literatura 

entre os pequenos; 

A professora e o regador mágico (Impresso e digital) 

Vincent Van Gogh (impresso) 

- Pasta da família, com recursos para envolver os 

familiares na educação das crianças; 

- Sacola Girovai Girovem, para facilitar a comunicação 

entre familiares e escola; 

- Fichas da família, para comunicar aos familiares os 

momentos especiais de aprendizado com as crianças; 

- Kit para espiar. 

2- MATERIAIS 

01 tesoura sem ponta com nome gravado 

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 coloerida atóxica (6 cores) 

02 livros de literatura infantil (sugestões no item 3) 

02 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) 

02 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 metro de papel autoadesivo  

01 pincel grande 

01 rolinho para pintura 

01 lixa de madeira (atividade de artes) 

01 caixa de tinta (Pen Paint) 

01 Fantoche 

02 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) 

01 emborrachado com gliter 

01 Pacote de emborrachado Eva com 10 folhas 

(marrom ou preto) 

02 folhas de emborrachado Eva grande (cores 

diferentes) 

01 fita adesiva grossa (colorida) 

02 fitas cetim nº 2 (cores diferentes) 

02 tubos cola branca  90g 

01 tubo de cola de isopor 

02 colas de silicone para artesanato 

01 cola bastão atóxica 
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01 tubo de nankin 

05 envelopes A4 

01 novelo de lã 

01 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) 

2 metros de chita 

01 metro de tecido quadriculado 

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 

01 rolo de cordão 

1 fita adesiva larga de boa aderência 

Botões de diferentes formatos e cores (10 de cada) 

01 jogo educativo  (de acordo com a faixa etária) 

01 bambolê 

01 bola 

01 balde de praia 

01 brinquedo (boneca, carrinho, panelinhas...) 

01 corda pequena 

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) 

3- 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 

* 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 
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* 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 

OBS: Os livros da EDEBÊ deverão ser adquiridos 

por meio da loja virtual EDEBÊ BRASIL: 

http://loja.edebe.com.br 

Data para a entrega dos Materiais: 01/02/2019 
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