LISTA DE MATERIAL-EDUCAÇÃO INFANTIL
EDUCAÇÃO INFANTIL II- 2020
Livros da Rede Salesiana Brasil de Escolas: Girolhar - 4 anos
 O material didático deverá ser adquirido no site da Edebê Brasil. EXCETO O
LIVRO DE INGLÊS DO PROGRAMA BILÍNGUE.
PASSO A PASSO
Acesse: loja.edebe.com.br e clique no banner fixo da Campanha 2020.
1º - Selecione o segmento do aluno. ( Ensino Infantil ).
2º - Indique a série do aluno, de acordo com o segmento selecionado. (Infantil 4 anos )
3º- Em seguida, identifique o material com o nome completo do aluno e clique em
“Confirmar”.
4º Clique em mostrar itens do kit e confira com a lista a seguir.
COLEÇÃO GIROLHAR ETAPA 4 VOLUME 1
COLEÇÃO GIROLHAR ETAPA 4 VOLUME 2
Quanto cabe?
COLEÇÃO BIOGRAFIAS - CHIQUINHA GONZAGA
5º - Clique em comprar produtos selecionados.
6º- Leia o aceite os termos e clique em “Li e aceito as condições do termo” e clique
em continuar.
Atenção! Confira os itens do carrinho de compras comparando-o com a lista de
materiais solicitados pela escola antes de finalizar a compra.
7º - Selecione o endereço da escola (Estado e Escola) para a retirada do material, sem custo.
(Minas Gerais / Centro Educacional PIO XII)
8º - Nesta página, é possível continuar comprando outros kits para outros alunos, caso seja
necessário, clicando em comprar mais produtos do lado esquerdo, ou finalizar a compra com
os itens já selecionados, clicando em “Fechar Pedido”.
9º- Caso já tenha cadastro no site da EDEBÊ clique em “FAÇA SEU LOGIN”, se ainda não
possui o cadastro clique em NOVO? CADASTRE-SE.
10º – Digite seu CPF ou email.
11º- Caso não se lembre de sua senha, clique em esqueci mina senha.
12º – Selecione a forma de pagamento:
Cartão de crédito em até 10x sem juros (Visa, Mastercard, Elo, Amex, Hipercard,
Diners).
Boleto à vista com 5% de desconto.
 Ressaltamos que esses benefícios serão concedidos somente no período de
setembro de 2019 a 12/01/2020, para a aquisição dos Livros da Rede
Salesiana Brasil de Escolas.
Benefícios: parcelamento em até 10x sem juros no cartão de crédito; desconto
de 5% para pagamentos com boleto à vista; e entrega na escola sem cobrança
de frete.
13º- Confira novamente o material selecionado e finalize sua compra.
14º – A partir do dia 20/01/2020, os livros impressos, caso tenha feito a opção por
eles, poderão ser retirados na escola e o material digital estará disponível na
plataforma, estando condicionado à autorização de faturamento da operadora de cartão de
crédito ou à identificação do pagamento do boleto bancário.

OUTROS LIVROS:
PROGRAMA BILÍNGUE
Infantil II:
- Super Safari 2 – Pupil’s Book 9781107476882 (British English)
Autores: Herbert Puchta, Günter Gerngross, Peter Lewis-Jones
Editora: Cambridge
OBS: O livro de Inglês será vendido no Colégio, pela Editora, com desconto de 20%
e em até 6 vezes sem juros no cartão, no período de 03/02/2020 a 14/02/2020 de
8h as 18h. ou pelo site: WWW.sbs.com.br/colegiopioxii





















































Outros itens:
01 agenda diária (a criança receberá da escola)
01 bloco de desenho papel canson branco (tamanho A3 20 folhas)
01 brinquedo de construção (tipo lego, blocos de madeira, ligue-ligue, monta tudo)
01 pacote de papel rococó azul
01 pacote de papel 60 kg A3 branco
02 caixas de giz de cera - 12 cores
02 caixas de lápis de cor aquarela
01 caneca (inox ou alumínio) para água, com o nome da criança gravado
01 estojo contendo: 01 apontador com depósito; 01 caixa de lápis de cor triangular -12
cores; 01 borracha branca macia; 03 lápis pretos triangular
01 estojo de pincel atômico (grosso) – 12 cores
01 pacote de prato de papelão tamanho G
01 lancheira
01 metro de tecido chitão – qualquer cor e estampa
02 pastas catálogo preta com 50 plásticos, para Portfólio individual-Arte e Sala de aula
01 pasta ou mochila para carregar o material diário
01 vidro de cola de silicone
01 pasta polionda com elástico (tamanho A4), para Dever de Casa
01 quebra-cabeça de 30 a 60 peças
03 folhas de papel ondulado - Marrom
01 tesoura sem ponta
02 tubos de cola bastão atóxica
02 alfabetos móveis emborrachados pequenos (letras maiúsculas)
02 cadernos, tipo brochurão, sem pautas, encapados na cor verde (60 folhas)
02 gibis
02 canetas de tecido 2 cores
02 revistas para recorte
02 rolos finos de durex colorido – cores variadas
02 tubos de cola branca (90g) atóxica
03 folhas de EVA – cores variadas
03 rolos de fita crepe
03 potes de tinta guache (250ml) – 2 cores
01 pacote de palito de picolé- cores variadas
01 pacote de folhas de papel color set – cores variadas
10 unidades de plástico transparente, sem furos
02 pacotes de folhas LUMI
01 pasta transparente com elástico tamanho A4 - para uso na biblioteca
03 folhas de EVA colorido com glitter cores variadas
01 cartolina branca
01 cola branca atóxica
01 caixa de cola colorida atóxica (6 cores)
02 tubos de cola bastão atóxica
10 envelopes A4 pardo
01 novelo de lã
01 caixa de massa de modelar de amido
01 papel celofane colorido
01 pincel nº 1
01 rolinho de pintura
01 lanterna pequena e pilha
01 dado de 2cm aproximadamente
03 bastões de cola quente grossa
01 caixa de pintura de rosto

Material de uso pessoal:
 01 camisa grande para atividades de pintura
 01 escova de dente com capinha protetora (a escova de dente deverá ser trocada no 2º
semestre ou quando julgar necessário)
 01 pasta dental
 01 toalha de mão com nome da criança bordado
 01 unidade de jogo americano de plástico ou emborrachado com motivo infantil
 02 caixas de lenços de papel
 04 potes de lenço umedecido
Observações importantes:
Todos os materiais deverão estar identificados com o nome do aluno.
Outros materiais poderão ser solicitados aos alunos durante o ano, de acordo com os projetos.
Os alunos deverão frequentar o Colégio sempre de uniforme. O agasalho e o tênis fazem
parte do uniforme.
É importante marcar as peças do uniforme com o nome do aluno. O calçado do uniforme é o
tênis.
O Uniforme Escolar deverá ser adquirido nos seguintes endereços:
 Pluriforme: Av. Amazonas, 2.267- Bairro Santo Agostinho – Telefone: (31) 2536-2530
e WHATSAPP 99740-1136
 Caetano Esportes: Av. Amazonas, 3.897- Barroca - Telefone (31) 3332-8547
 Bikas Livraria e Papelaria: Rua Lavras, 188 - São Pedro - Telefone (31) 3289-1000
 RSE Loja – www.rseloja.com.br ou www.lojapluriforme.com.br

