
 
 

       LISTA DE MATERIAL 2021 
   

                                             EDUCAÇÃO INFANTIL - 2º PERÍODO 
 
1. MATERIAL INDIVIDUAL DO ALUNO: 
 

Todo o material deverá ser marcado com o nome completo do aluno. Durante o ano o material 
deverá ser reposto sempre que necessário.  
 

 01 aquarela (12 cores). 

 01 caixa de marcador hidrográfica ponta grossa (12 cores). 

 01 caixa de gizão de cera (12 cores).  

 01 caderno de desenho 60 fls., capa dura, sem folha de seda, encapado.  

 01 pasta plástica transparente, com elástico, fina, tamanho A4 (espessura aproximadamente 

0,35mm) - para atividades de Para Casa.   

 01 pasta plástica transparente, com elástico, tamanho A4 (espessura – 30 mm), para atividades 

de sala de aula. 

 01 estojo (que deverá ser mantido completo durante todo ano) contendo:  

01 apontador para lápis grosso com reservatório;  

03 lápis pretos triangulares grossos;  

01 borracha macia;  

01 tesoura sem ponta com o nome gravado;  

01 caixa de lápis de cor triangular grosso (12 cores);  

01 cola em bastão (40g);  

02 canetas pretas, ponta porosa, 20mm.  

 01 estojo com duas partes sendo uma para guardar o conjunto de marcador hidrográfica e a 

outra para o gizão de cera.  

 01 baralho comum. 

 01 Kit de letras móveis de madeira (caixa alta) – que deverá ficar em casa para auxiliar a 

criança na realização de algumas atividades que envolvem a construção da escrita. 

 

 02 livros de história. Seguem as sugestões para escolha da família: 

ED. FTD: Coleção Lê Pra Mim, Série Primeiras Histórias; ED. ÁTICA: Série Lagarta Pintada, 

Coleção Três Grandes Amigos, Coleção Estrelinha 1, Coleção Gato e o Rato; ED.SALAMANDRA: 

Série Conta de Novo, Série Vou Te Contar, Coleção Batutinha; ED. SCIPIONE: Coleção Quem 

tem Medo; ED. BRINQUE-BOOK: O ratinho, o morango vermelho e o grande urso esfomeado, 

Grunter, Bruxa Bruxa, venha à minha festa, Qual é a cor do amor?, Três ursos, Tico e os lobos 

maus, Orelha de limão, Sopa de botão de ossos, O grúfalo, o filho do Grúfalo, A galinha xadrez, 

Pato atolado, Os três lobinhos e o porco mau, Pedro e Tina; ED. CIRANDA CULTURAL: Coleção 

Quando me sinto, O grande passo de Pepe, A ovelha rosa da Dona Rosa, Cuidado joaninha, O 

carneirinho que veio para o jantar; ED. ALETRIA: O monstro das cores; ED. ADONIS: Casa de 

vó e de vô, Yellow, As cinco saias; EDITORA MODERNA: Os três porquinhos, A galinha ruiva, A 

história da dona baratinha, Era uma vez um gato xadrez, O pequeno dragão, A pequena bruxa, 

O pequeno bicho-papão, O pequeno monstro, O pequeno fantasma, Mais respeito, eu sou 

criança. 

 

 01 merendeira, com squeeze e guardanapo de pano, marcados com o nome da criança, que 

deverão ser enviados diariamente. 

 01 mochila que pendure nas costas e que não tenha rodinhas. 
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2. PACK EDUCAÇÃO BILÍNGUE: 
 
1) Welcome to Our World 3, student book. With all capital letters!  Jill Korey O’ Sullivan and Joan 
Kang Shin – National Geographic Learning. 
2) Science notebook - caderno de desenho 96 fls. com espiral, sem pauta, sem folha de seda, de uso 
obrigatório. 
3) Science booklet (exclusivo currículo Be). 
 

ATENÇÃO! Todo o material escolar poderá ser adquirido pelos pais de alunos em qualquer livraria 
/ papelaria do País.  
Obs.: Especificamente em relação ao item “PACK EDUCAÇÃO BILÍNGUE”, apesar de ele estar 
disponível e poder ser adquirido em qualquer livraria / papelaria do País, em virtude de cortesia 
oferecida pela SBS Livraria Internacional aos alunos do Colégio Santo Agostinho, os pais que 
optarem por adquirir este material específico, poderão acessar o link: 
www.sbs.com.br/beeducationcsa e receber, como cortesia, o caderno a ser utilizado em sala 
(“SCIENCE NOTEBOOK”) e uma pasta do Programa BE - Bilingual Education. 
  
TRANSPORTE ESCOLAR:  
O Colégio Santo Agostinho não credencia ou mantém qualquer relação comercial ou contratual com os 
transportadores, ou seja, a responsabilidade pela contratação deste serviço é exclusiva dos pais ou 
responsáveis. 
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