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É chegado o importante momento da preparação para a volta às aulas, a entrada na escola, a 
mudança para um novo espaço de experiências inesquecíveis vividas no encontro com o outro, com o 

conhecimento. 

Sejam todos bem-vindos ao ano letivo de 2018 que começa agora. A lista de material escolar é um 

dos momentos importantes nesse universo de expectativas vividas pelas crianças e por vocês, família. 

Na reunião de pais agendada para antes do início das aulas, dia 30/01/2018 às 19h para todas as 
turmas de Educação Infantil, conversaremos sobre as funções dos materiais escolares no trabalho 
com as crianças. 

Todo material individual e peças de roupa deverão vir identificados com o nome completo da 

criança. 

A criança deverá estar com o material individual completo logo no início das aulas, até o dia 09 de 

fevereiro de 2018. 

Lápis de cor 
Ricardo Azevedo 

 
A fruta seria cinza 
a rosa seria cinza 

o mato seria cinza 
não fosse o lápis de cor. 

 
O morro seria cinza 
a nuvem seria cinza 

o vento seria cinza 
não fosse o lápis de cor. 

 
A terra seria cinza 
a água seria cinza 

a estrela seria cinza 
não fosse o lápis de cor. 

 
A lua seria cinza 

A noite seria cinza 
o dia seria cinza 

não fosse o lápis de cor. 
 

A gente seria cinza 
o mundo seria cinza 

a vida seria cinza 
não fosse o lápis de cor. 

 
do livro: Meu Material Escolar  (editora Moderna) 
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MATERIAL DE USO PESSOAL E DIÁRIO 

1 Agenda fornecida pela escola. 

1 
Copo, garrafinha plástica ou metálica para uso pessoal diário (deve estar sempre na 
mochila da criança). 

1 Camiseta velha do pai ou da mãe (para as aulas de artes) ou avental. 

1 

Estojo grande com divisórias internas para serem guardados os seguintes itens: 
- 4 lápis* grafite triangular 
- 3 canetas* hidrográficas pretas ponta média 
- 1 caneta hidrográfica preta ponta fina 
- 1 apontador 
- 4 borrachas* 
- 1 tesoura escolar sem ponta 
- 2 colas* bastão 40gr 
- 1 régua de 15 cm 

1 Caixa de lápis de cor com 12 cores, preferencialmente do tipo aquarelável. 

1 Conjunto de canetinhas hidrocor finas com 12 cores 

5 Pastas plásticas com presilha – tamanho A4 

1 Pasta plástica fina com elástico – tamanho A4 (26 x 36 cm); lisa de qualquer cor 

1 Pasta polionda com alça – tamanho A3; lisa de qualquer cor 

1 Caderno de desenho, sem pauta, pequeno (21x15 cm) com 50 folhas 

1 Caderno de desenho, sem pauta, grande (27x20 cm) com 100 folhas 

 

Recomendações: 

 Os materiais do estojo deverão ser repostos sempre que necessário. Guardaremos na escola 
reserva solicitada dos itens assinalados com * que eventualmente também precisarão de 
reposição.  
 

 Todos os materiais, inclusive canetas e lápis, deverão ser identificados, como um procedimento 
importante para a organização da criança. 

 

 Solicitamos que os materiais sejam simples e não parecidos com brinquedos, tais como borrachas 
com formatos de bichinhos, apontadores formatos de foguetes, lápis com bonequinhos 
pendurados etc. 

 

 Importante observar a qualidade dos materiais (principalmente lápis, canetinhas, borrachas, 
colas e tesouras). Muitas vezes materiais de menor custo tem pouca durabilidade, o que acaba 
resultando na necessidade de novas compras ao longo do ano. 

 



 

 

LEITURAS LITERÁRIAS 

 
Leitura compartilhada no 1º semestre 

Livro Autor Editora 

Salada, saladinha - Parlendas Maria José Nóbrega e 

Rosane Pamplona 

Moderna 

Quem tem medo de escuro? Fanny Joly e 

Jean-Noel Roch 

Scipione 

Outras obras literárias para leitura compartilhada (o mesmo título para todas as crianças) poderão ser 

indicadas ao longo do ano. A definição dos títulos está vinculada aos rumos dos projetos em cada uma das 

turmas, podendo assim ser título diferente para turmas da mesma série. As solicitações serão feitas com 

suficiente antecedência. 

 

 

Ciranda de livros no 1º semestre 

Realizaremos uma atividade com livros literários diferenciados que ficarão emprestados na escola por um 

semestre e circularão entre as crianças. Será solicitado mais um título de escolha dentro o repertório da 

criança para a Ciranda no 2º semestre. 

Faremos indicações desses títulos em nossa primeira reunião de pais, embora outros do repertório pessoal 

poderão ser compartilhados na Ciranda, apenas com restrições a temáticas religiosas, que revelem 

preconceito de qualquer natureza ou que sejam comprometidas do ponto de vista da abordagem 

conceitual. O principal critério de escolha é que sejam bons textos, bem escritos e que não minimizam a 

riqueza da linguagem escrita por serem destinados a crianças pequenas. 

A Ciranda de livros nas turmas de educação infantil começa em março. 

 

Recomendações: os livros de leitura compartilhada e da Ciranda deverão vir encapados com plástico 

incolor e etiquetados com identificação da criança. 

 



 

 

MATERIAL DIDÁTICO 
 

 
Valor 

 Cadernos Pedagógicos de Sequências e Projetos (Anglo 21) 

 Material Complementar de Projetos 

 Material Red Balloon  

R$ 822,38 

 

Os materiais didáticos serão entregues aos alunos, em sala de aula, de acordo com o 

desenvolvimento do planejamento pedagógico. 

O pagamento poderá ser feito à vista, com 5% de desconto, ou parcelado em 6 vezes no cartão de 

crédito, entre os dias 10 de janeiro e 6 de fevereiro, diretamente na loja do colégio.  

 

 

MATERIAL DE ARTES 

 
A taxa de material de artes e projetos será cobrada em duas parcelas via boleto bancário:    

R$ 182,00 em março e R$ 182,00 em agosto.  

 

 


