LISTA DE MATERIAL 2022
EDUCAÇÃO INFANTIL - 1º PERÍODO
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.
✓ Kit de proteção, contendo: álcool em gel, 2 máscaras reservas em embalagem/estojo próprio,
embalagem/estojo para guardar a máscara já utilizada.
✓ Kit habilidades manuais: 1 conta gotas de plástico, 1 borrifador/pulverizador pequeno. O kit
deve ser enviado com o nome da criança. Exemplos:

✓ 01 aquarela em pastilha (12 cores).
✓ 02 canetas pretas, ponta porosa, hidrográfica, 20 mm.
✓ 01 estojo, com três partes, que deverá ser mantido completo durante todo ano, contendo:
01 caixa de marcador hidrográfica Jumbo, ponta grossa (12 cores).
01 caixa de gizão de cera (12 cores).
01 caixa de lápis de cor triangular grosso (12 cores).
02 lápis triangular grosso nº 2.
01 borracha macia.
01 vidro de cola branca líquida (40g).
01 apontador para lápis grosso com depósito.
01 tesoura sem ponta com o nome gravado.
✓ 02 livros de histórias. Seguem as sugestões para escolha da família:
ED. FTD: Acalanto, Coleção Lê Pra Mim, Coleção Vamos Ler, Sumaúma, Coleção Zumzum; ED.
ÁTICA: Coleção Barquinho de Papel; ED. SALAMANDRA: Série Conta de Novo; ED. MODERNA:
Clássicos Infantis, Série Meus Medinhos, Série Eu sei de Cor; Coleção Eva Furnari; ED. BRINQUEBOOK: Bruxa Bruxa, venha à minha festa, Qual é a cor do amor?, Três ursos, Tico e os lobos
maus, Orelha de limão, O grúfalo, o filho do Grúfalo, A galinha xadrez, Pato atolado, Os três
lobinhos e o porco mau, Pedro e Tina, Dorminhoco, Filhotes de bolso, Cadê minha mamãe?,
Gatinho levado, Pipo e Póli, Ursinho atarefado, O que é, o que é?, O caracol e a tartaruga são
amigos, O lenço; A garrafa; O jornal; O homem que amava caixas, A fabulosa máquina de fazer
amigos, O caso da lagarta que tomou chá de sumiço, Uma noite assustadora, Juju e a árvore da
amizade, O caso do jarro quebrado, O caso das bananas, Um porco vem morar aqui; ED.
ABACATTE: Poá, Margarida. ED. SCIPIONE: Coleção Primeiras Decisões, Coleção Quem tem
Medo; 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. ADONIS: Casa
de vó e de vô, As cinco saias; ED. NOVA FRONTEIRA: Coleção Que bicho será?, Casa de delícias;
ED. DCL: Coleção O Mundinho, A comilança; ED! PANDA BOOKS: Coleção Panda Books; ED.
FORMATO: Se as crianças governassem o mundo; O dia a dia de Dada; ED. COMPOR: Três
pontinhos; ED. HARPERCOLLINS: A caçada.
✓ 01 brinquedo pedagógico - Sugestões: quebra-cabeça de madeira (com aproximadamente 15
peças), jogos de encaixe, toquinho, legão, monta-tudo, jogo da memória, blocos de construção,
alfabeto móvel resistente (EVA/madeira).
✓ 01 revista que contenha gravuras de animais, paisagens, objetos.
✓ 02 revistas infantis em quadrinhos.
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✓ 01 avental de plástico grosso, de preferência no modelo de enfiar a cabeça com amarração
lateral.
✓ 01 mochila que pendure nas costas e que não tenha rodinhas contendo: 01 conjunto de
uniforme, 01 cueca ou calcinha que deverão vir marcados com o nome da criança.
✓ 01 merendeira, com squeeze e guardanapo de pano, marcados com o nome do aluno.
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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