MATERIAL DIDÁTICO
A compra dos livros da Editora Edebê Brasil: Ciências Humanas e da Natureza, Ensino Religioso,
Língua Portuguesa, Matemática, Artes – livros: Os chapéus Mágicos de Babi, De ponto em ponto,
um desenho eu monto, Viva o amor - deverá ser realizada por meio da loja virtual da EDEBE
Brasil, no endereço http://loja.edebe.com.br, à partir de 19/11/2018.

Os pré-requisitos para a compra do MDD (Material Didático Digital) são: o aluno estar
matriculado no ano letivo de 2019 e o CPF do responsável cadastrado no ato da matrícula.

No endereço http://loja.edebe.com.br, haverá um banner para inserir o CPF do
responsável pela matrícula e com esse número, a loja virtual fará a seleção do pacote de acordo
com a escola, o segmento e o ano registrados na matrícula do aluno na plataforma. Os livros
serão entregues na escola a partir de 04/02/2019 (Secretaria).
Os responsáveis por mais de um aluno deverão efetuar compras separadas
A compra do Livro de Inglês: Guess What! Combo Edition Student’s Book and Workbook
1A – Cambridge – Susannah Reed with Kay Bentley and Susan Rivers Series Editor: Lesley
Koustaff - deverá ser realizada na escola, com o representante da editora Cambridge, nos dias
21 e 22 de fevereiro de 2019.

LIVROS PARADIDÁTICOS
 Nino no mar de esconderijos – Autora: Ana Carolina Lemos - Editora: Edebê (deverá ser
adquirido pelo site da Editora EDEBE – http//:loja.edebe.com.br)


CIRANDA LITERÁRIA – Para o rodízio, um título será indicado e deverá ser adquirido na
Semana Literária do IA.

MATERIAL ESCOLAR





01 material dourado individual
04 cadernos brochurão pautados
com numeração 1,2,3 de 96 fls.
01 caderno tipo brochurão sem
pauta de 96 fls.
02 pastas grampo (azul e amarela)






01 pasta para tarefa
04 lápis preto nº 2, 01 apontador
com depósito e 02 borrachas
01 caixa de lápis de 24 cores
01 estojo porta lápis


















01 jogo de caneta hidrocor com 12
cores
01 caneta para retroprojetor preta
(ponta média)
02 colas de 90g
01 caixa de cola colorida
01 pincel grande e grosso nº 18
01 cola brilhante
01 pote de tinta guache de 250ml
03 caixas de massa de modelar
macia
02 durex de cores diferentes
01 tesoura sem ponta
01 brinquedo pedagógico de letras
ou números, de acordo com a
idade
01 quebra-cabeça
03 gibis
01 cartela de dinheiro de brinquedo
02 revistas para recorte














3m de TNT azul claro
01 resma de papel A4
01 bloco color set colorido, tamanho
A4, com 40 folhas
01 bloco criativo colorido, tamanho
A3
03 folhas de EVA (lilás, marrom
escuro e azul claro)
01 folha de EVA estampada
03 folhas de papel color set (cores
variadas)
01 folha de papel pardo
01 refil de cola quente fina
01 espiral com as capas
transparentes para encadernação
de 100 folhas
01 espiral com as capas
transparentes para encadernação
de 150 folhas

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 Todo o material deve ser identificado com nome da criança, assim evitará que se perca.
 Outros materiais poderão ser solicitados, no decorrer do ano, de acordo com as necessidades
da turma.
 As
informações
sobre
o
uniforme
encontram-se
disponíveis
no
site
http://www.institutoauxiliadora.com.br
 A entrega dos materiais das turmas da Educação Infantil será no dia 01/02/2019, das 13h às
16h em uma sala de apoio.
 Início das aulas 04/02/2019.

