LISTA DE MATERIAL 2019
EDUCAÇÃO INFANTIL - 2º PERÍODO
A) MATERIAL INDIVIDUAL DO ALUNO:
Todo o material deverá ser marcado com o nome completo do aluno e entregue, num único pacote,
devidamente identificado, no dia 04 de fevereiro, para a professora da turma, exceto a mochila,
o estojo e a merendeira. Durante o ano o material deverá ser reposto sempre que necessário.
01 aquarela (12 cores).
01 caixa de lápis de cor triangular grosso (12 cores).
01 caixa de marcador hidrográfica ponta grossa (12 cores).
01 caixa de gizão de cera (12 cores).
01 caneta preta, ponta porosa, 20mm.
01 tesoura sem ponta com o nome gravado.
03 cadernos de desenho espiral, 48 fls., tamanho grande, encapados, sem as folhas de seda, sendo
um para atividades em sala, um para recorte e dobradura e um para atividade do “Para Casa”.
01 caderno de desenho de capa dura, 60 fls., sem folha de seda.
01 pasta plástica transparente com elástico (espessura média e tamanho adequado à mochila).
01 estojo contendo: 1 apontador com reservatório, 3 lápis preto triangular grosso e 1 borracha
macia, que deverá ser mantido completo durante todo ano.
01 mochila que pendure nas costas e que não tenha rodinhas.
01 merendeira, com squeeze e guardanapo de pano (marcados com o nome do aluno), que deverão
ser enviados diariamente.
02 livros de histórias infantis (dar preferência aos livros com letra de imprensa maiúscula).
Sugestões: 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: 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, Pato atolado; Ed. Ciranda
Cultural: O grande passo de Pepe, A ovelha rosa da Dona Rosa, Cuidado joaninha, O carneirinho que
veio para o jantar.
01 revista que contenha gravuras bonitas (Cláudia, Pais e Filhos, Caras, Viagem, etc.).
B) REUNIÃO DE PAIS: Dia 04 de fevereiro, para os pais de alunos do 1º e 2º Períodos da Educação
Infantil e 1º e 2º Anos do Ensino Fundamental. Aguardem informações antes do início do ano letivo.
C) INÍCIO DAS AULAS EM 2019: 05 de fevereiro
Turno da manhã: 7h10’
Turno da tarde: 13h
D) 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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