
Ribeirão Preto, 22 de novembro de 2018 
 
 
 
 
Queridos Pais e/ou Responsáveis, 

 
Dando início ao processo de Matrículas 2019, tomamos algumas providências para facilitar a venda 

dos livros para o próximo ano. No site do colégio vocês encontrarão o link de acesso à Editora Edebê 
para realização da compra, além da lista de materiais 2019. 

 

COLEÇÃO ANO/SÉRIE 

Girolhar Etapa 3 Infantil 1 (3 anos) 

Girolhar Etapa 4 Infantil 2 (4 anos) 

Girolhar Etapa 5 Infantil 3 (5 anos) 

 
 
A Editora Edebê trabalhava com a Coleção Caleidoscópio, destinada à Educação Infantil, desde  
2012. E estamos sempre em busca de excelência e qualidade nos materiais e projetos educativos  
destinado à RSB-Escolas. 
  
Nesse sentido, foi desenvolvida a Coleção Girolhar, um projeto educativo inovador, com base nas  
teorias educacionais mais atualizadas e composto por diversos itens, pensando na criança e na  
sua relação com a escola, a família e a natureza. 
  
A Coleção Girolhar conta com conteúdos e recursos adicionais que farão da experiência de  
aprendizagem um momento envolvente, inclusive para família. É um material didático que  
possibilita aos educadores e às crianças serem protagonistas nas decisões para conduzir o  
processo de aprendizagem. 
  
Cada etapa (3, 4 e 5 anos) tem uma caixa com 7 itens para alunos e família: 

1)      Dois livros didáticos (semestral) 
2)      Dois blocos de material de apoio (semestral) 
3)      Dois livros de literatura físico  
4)      Pasta da família 
5)      Sacola Girovai Girovem 
6)      Fichas da Família 
7)      Kit para espiar 
  

Pensando nas necessidades das famílias, a Editora Edebê oferece facilidades  
no pagamento. A partir deste ano, é possível parcelar a compra do material didático em  
até 10x sem juros. 
  
A Coleção Girolhar é um projeto educacional que traz um projeto de Educação Infantil  
inovador, capaz de preparar as crianças para grandes aventuras, com todas as habilidades e  
competências necessárias para a cidadania do século XXI. Esse material é um expoente da  
educação de excelência e qualidade, repleto de recursos inovadores. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estamos à disposição. 
Atenciosamente. 

Direção e Coordenação 
 
 



Ribeirão Preto, 22 de novembro de 2018 
 

 
 
Queridos Pais e/ou Responsáveis, 

 
Dando início ao processo de Matrículas 2019, tomamos algumas providências para facilitar a venda 

dos livros para o próximo ano. No site do colégio vocês encontrarão o link de acesso à Editora Edebê 
para realização da compra e a lista de materiais 2019. 

Os livros serão comercializados da seguinte forma: 

 Pela Editora EDEBÊ: 
 

COLEÇÃO ANO/SÉRIE SUGESTÃO 
 

Pacote RSB/ EDEBÊ 1º ano 
PACOTE DE LIVROS DO 1º 

ANO DO EF1 - TP 01 
R$ 

593,44 
 

Pacote RSB/ EDEBÊ 2º ano 
PACOTE DE LIVROS DO 2º 

ANO DO EF1 - TP 01 
R$ 

651,12 
 

Pacote RSB/ EDEBÊ 3º ano 
PACOTE DE LIVROS DO 3º 

ANO DO EF1 - TP 02 
R$ 

651,12 
 

Pacote RSB/ EDEBÊ 4º ano 
PACOTE DE LIVROS DO 4º 

ANO DO EF1 - TP 02 
R$ 

620,04 
 

Pacote RSB/ EDEBÊ 5º ano 
PACOTE DE LIVROS DO 5º 

ANO DO EF1 - TP 02 
R$ 

620,04 
 

Observação: A sugestão acima contempla todo o material que será utilizado durante o ano letivo, pois a 
outra opção não oferece os livros de arte. 
 

 Livros Complementares: oferecidos no Colégio somente nos dias 24 e 25/01/2019, das 7h10 às 
16h30. 
 

ANO/SÉRIE LIVROS 

1º ano Inglês 
Robótica 

2º ano Inglês 
Robótica 
Caligrafia 
Filosofia 

3º ano Inglês 
Robótica 
Caligrafia 
Filosofia 

4º ano Inglês 
Robótica 
Caligrafia 
Filosofia 

5º ano Inglês 
Robótica 
Filosofia 

 
Observações: Formas de pagamento: 

 Livro de inglês: cartão débito ou crédito (em até 2x) e dinheiro. 

 Robótica: cartão débito ou crédito (em até 10x) e dinheiro. 

 Caligrafia e Filosofia: cheque (em até 2x) ou dinheiro. 
 

Estamos à disposição. 
Atenciosamente. 

Direção e Coordenação 


