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EDUCAÇÃO INFANTIL – 2022 TURMA: INFANTIL 2 (4 anos) 

 
Lista elaborada seguindo a Nota Técnica PROCON/PE 

Essa lista pode sofrer alterações, caso seja alterada a lei em vigência 

pelo PROCON/PE. 

 

 

 

PASSO A PASSO PARA A COMPRA DO MATERIAL NA 
LOJA VIRTUAL EDEBÊ 

 
 
 
 
 
 

Faça o login e realize o pagamento por boleto (à vista com 5% de desconto) ou cartão de 

crédito (em até 10x sem juros). IMPORTANTE! No primeiro acesso pode ser solicitado um 
novo cadastro. 

 
Entrega do material: a Edebê enviará o material didático para a escola, sem custo de 
frete. Após a compra, imprimir nota fiscal e levar para receber seu Combo de livros 

no Colégio. 

Login e senha para acessar a Plataforma Interativa 
da EDEBÊ (Solicitar na secretaria da escola no 

inicío do ano letivo) 

LIVRO DIDÁTICO   
 Coleção GIROLHAR – (4 anos) PASTA ÚNICA 
Ed. Rede Salesiana de Escolas. Deverá ser adquirido diretamente pelos pais na 
forma online, no site: https://loja.edebe.com.br/educacao-infantil/  
 

 INGLÊS – STORYLAND 2 - (4 ANOS) Livraria SBS Pernambuco – Av. Cons. Rosa e 
Silva, 1519 – Aflitos (Em frente ao curso ABA) –www.sbs.com.br/colauxiliadora 

 Autoras: Lisiana O. Shulz e Luciana S. Pinheiro - Ed. Pearson - STUDENT´S BOOK 
 

http://www.colegioauxiliadora.com.br/
https://loja.edebe.com.br/educacao-infantil/
http://www.sbs.com.br/colauxiliadora


Prezada Família: 

 
Solicitamos que antes de encapar e marcar os livros com o nome do(a) 

aluno(a),  favor verificar com seu (sua) professor(a) se esses são corretos. 

 

MATERIAL DO ALUNO 
 

 
 

• 01 agenda ESCOLAR GRANDE de livre escolha 

(NÃO enviar pequena) 

•    01 caderno grande com capa dura (espiral) 
com 96 folhas 

• 02 cxs. de lápis de cor GRANDE 
• 02 cxs. giz de cera GROSSO 
• 02 cxs. de hidrocor GROSSO 
• 06 lápis grafite 
• 02 borrachas e 02 apontadores 
• 01 tesoura sem ponta – (gravada com o nome 

da criança) 
• 01 pacote de palito de picolé 
• 01 pacote de canudos 
• 02 potes de massa de modelar - POTE DE 500G 

 
 

• 02 metros de tecido de algodão cru 

• 01 metro de feltro 

• 01 pacote de areia colorida 
• 02 folhas de emborrachado GRANDE 
• 03 placas de emborrachado com gliter VERMELHO 
• 100 folhas de papel tamanho A3 branco 
• 03 pacotes de papel fluorescente A4 c/ 48 folhas 
• 02 pacotes de papel tamanho A3 c/ 12 folhas 

vermelho 

• 02 pacotes de papel tamanho A4 c/ 100 folhas 
rosa 

• 02 peças de fita de cetim (LARGA) 
• 02 pastas de papelão BRANCA com trilho de metal 

(para tividades dos projetos) 
• 01 tela para pintura 20 x 30 
• 04 livros de história infantil (na faixa etária da 

criança) 

 
CONFERIDO POR: DATA: / /2022 

ASSINATURA DO/A RESPONSÁVEL:     

 

 

UNIFORME ESCOLAR 
Uso obrigatório 

  A venda do fardamento escolar acontecerá na 

Livraria Leitura do Shopping Tacaruna, Av. 

Governador Agamenon Magalhães, 153, Lj. 30 Pav. 1 

Santo Amaro – telefone (81) 3221-0338, ou na loja 

Kiko e Luka, Rua São José do Ribamar, 191 São José – 

telefone (81) 3224-3289 

 Calçado: Infantil, Infantil 1, Infantil 2 e Infantil 3 

– SANDÁLIA PRETA. 

 Lembramos que o uniforme é de uso diário e 

obrigatório. 

OBSERVAÇÕES 
IMPORTANTES 

 

Dia: 01/02/2022 – Início 
das Aulas. 

OS ALUNOS DEVERÃO ESTAR COM O UNIFORME 

COMPLETO NO PRIMEIRO DIA DE AULA 


