Colégio

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR
educação infantil - INFANTIL IV
Lista elaborada conforme preceitos da lei n° 12.886/2013

início
das aulas:

26/01

Material DE USO Coletivo:
QUANT.
4
5
5
1
1
1
1
1
1
2
6
1
3
2
4
1
2
1

DISCRIMINAÇÃO

QUANT.

DISCRIMINAÇÃO

Cartolinas guache, sendo uma de cada cor (preta, azul,
vermelha e verde)
Cartolinas brancas
Cartolinas colorset (2 verdes, 2 amarelas e 1 rosa)
Bloco de papel cartolina crea�ve tam A4 120g 24 ﬂs
cores ﬂuorescentes
Pacote de 100 folhas de papel sulﬁte colorido 75g
Bloco de papel crea�ve 5 cores A4 c/ 50ﬂs 75g
Pacote de Papel Sulﬁte A3 120g 40kg c/50ﬂs
Folha de emborrachado (cores vivas)
Folha de emborrachado gli�er
Folhas de papel crepom – cores vivas
Tubos de gliter
Folha grossa de isopor
Tintas guache cores variadas de 250ml cada
Tubos de �nta relevo
Tintas plás�cas de 37ml cores variadas
Pacote de palitos de picolé c/ 100 unidades
Metros de tecido colorido
Pacote de palitos de churrasco

2
5
1
1
1
1
1
1
5
1

Caixas de colas coloridas com 6 unidades cada
Colas brancas (90g)
Cola de isopor
Tubo de cola gli�er
Pincel nº 12
Pincel chato nº 24
Caixa de ecogizes de cera bicolor (12 cores)
Rolinho de espuma para pintura
Lápis graﬁtes (comum) triangulares
Caixa de lápis de cor triangular (12 cores)
Jogo educa�vo (quebra-cabeça, memória, dominó, etc.,
incluindo conteúdo de linguagem, matemá�ca ou
natureza e sociedade)
Fantoche resistente
Gibis
Balde de praia para uso cole�vo nos tanques de areia
Brinquedo (carrinho, boneca, etc.) para uso cole�vo no
colégio

1
1
2
1
1
3

Caixas de massa de modelar de amido (12 cores)

Material DE USO individual da criança:
QUANT.
1
1
1
1
1
1

DISCRIMINAÇÃO
Garraﬁnha �po squeeze para água (enviar diariamente)
– iden�ﬁcar com o nome da criança
Camiseta branca tamanho “P” adulto – iden�ﬁcar com
o nome da criança
Pasta plás�ca classiﬁcadora (para folhas tamanho A4)
– iden�ﬁcar com o nome da criança
Kit individual personalizado (recipiente com álcool 70%,
lenços, 3 máscaras extras e saco para guardar as
máscaras usadas ) – envio diário
Escarcela plás�ca ﬁna com elás�co (para folhas
tamanho A4) – iden�ﬁcar com o nome da criança
Agenda escolar padrão adquirida no ato da matrícula

QUANT.
3
2
2

1

DISCRIMINAÇÃO
Cadernos grandes, capa dura, brochura – 48 folhas
– iden�ﬁcar com o nome da criança
Tesouras sem ponta (gravar o nome da criança) – para
a�vidades em sala e em casa
Revistas para pesquisa em sala (não recomendamos
temá�cas de moda)
Bolsa escolar (com rodinha) de livre escolha + 1 estojo
escolar (contendo: 1 caixa de lápis com 12 cores,
1 apontador, 2 lápis graﬁte, 1 borracha, 1 cola bastão
+ 1 conjunto de hidrocor ﬁno com 12 cores) + 1 muda
completa de farda + 1 estojo de higiene (contendo:
1 escova de dentes, 1 creme dental e 1 toalha de mão)
– iden�ﬁcar com o nome da criança).
Material para o Clube da Leitura (ver “informações
importantes”)

Material DE USO individual da criança:
(con�nuação)

Livros Didá�cos – iden�ﬁcar com o nome da criança
Material SAS (venda exclusiva na escola)
• Coleção “Explorar e Descobrir” (3 volumes)
• Suplemento Desenho e Escrita
• Suplemento Ciranda de Livros + �tulo “Sempre juntos”
• Suplemento A�vidades Grafomotoras
• Livro da Família – 3 volumes (esse suplemento de orientações deve permanecer em casa)
• Acesso ao Portal SAS (área de textos e dicas para a família / comentários e orientações sobre as a�vidades escritas)
Inglês
• Super Safari 2 (Ac�vity Book)
Autores: Herbert Puchta / Peter Lewis-Jones / Günther Gerngross
Editora: Cambridge University Press
ISBN: 9781107476899
• Super Safari 2 (Pupil’s Book with DVD ROM)
Autores: Herbert Puchta / Peter Lewis-Jones / Günther Gerngross
Editora: Cambridge University Press
ISBN: 9781107476882

Observação 1: Os materiais solicitados são especíﬁcos para atender as necessidades dessa faixa etária.
Observação 2: Todo o material individual será devolvido no ﬁnal do ano, exceto as revistas.
INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
Aplica�vo Educonnect: a família receberá anexado ao “Manual do Aluno 2022” os logins e senhas, bem
como as orientações para a instalação e u�lização do app. Nele serão postados os avisos, ro�nas de aula, convites
e no�ﬁcações diárias.
Clube da Leitura (R$ 90,00): durante todo o ano le�vo, no projeto Clube da Leitura, as crianças levam no
ﬁnal da semana um livro paradidá�co para ler em família. Ao ﬁnal do ano, a criança levará para casa uma pasta
personalizada, material e dois livros paradidá�cos.
Agenda (R$ 59,00): uso obrigatório.
Livros didá�cos: serão disponibilizados na própria escola, a par�r de 04/01/22.
Entrega do material escolar: o material escolar (exceto o que é enviado diariamente na bolsa do aluno)
deve ser entregue na unidade onde a criança estudará, devidamente personalizado (e�quetado) entre os dias 04
e 24/01/2022.
I Reunião de Pais: 18/01/2022
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