LISTA DE
MATERIAL

2022
EDUCAÇÃO INFANTIL

INFANTIL II
O Colégio de Santa Catarina, em busca do melhor material de apoio educacional para nossos
jovens e crianças, firmou uma parceria com a Editora Bernoulli. O Bernoulli Sistema de Ensino
desenvolve soluções educacionais de excelência que geram resultados de verdade. São soluções
eficientes e totalmente integradas, que acompanham o estudante em cada etapa da trajetória escolar.
Os Pais e/ou Responsáveis deverão adquirir ao material de ensino no próprio CSC, que
disponibilizará um espaço para a venda, dos seguintes materiais:






02 Volumes
Planejamento Diário (agenda)
Guia da Família
01 Cadernão CSC
01 pasta para apoio didático

Material de Arte

Material Individual

 02 pacotes de papel criativo para corte, colagem e
montagem – A4, 45 fls, 85g/m2, 210 mmx, 297 mm, F01661.
 02 folhas de emborrachado – dourado com glitter
 01 tubo de tinta guache (média)
 01 caixas de gizão de cera (12 cores)
 01 potes de massa de modelar macia (atóxica) 140g
 01 caixa de hidrocor grosso lavável – 12 unids.
 01 caixa de lápis de cor gigante (12 cores) triangular
 02 pacotes de palito de picolé colorido
 03 folhas de papel guache
 01 tubo de tinta dimensional
 01 papel crepom (amarelo)
 01 rolo pequeno para pintura (espuma)
 01 pincel de barbear
 01 folha de papel colorset 01 caixa de cola colorida
 100 folhas de papel A4 branco (210mm x 297mm – 75g/m2
20Ib)
 30 folhas de papel 40 kg – ofício duplo
 01 depósito para guardar o material de higiene pessoal
– venda no colégio

 Seguem sugestões para o kit de material de higiene
pessoal. Os mesmos podem ir para casa todos os dias na
bolsa do aluno ou permanecer no colégio, exceto toalha e
roupas já usadas.
 Saboneteira com sabonete
 Pente ou escova
 Conjunto de roupa (fralda descartável, calcinha ou cueca)
para reserva
 01 toalha de banho (gravar o nome da criança)
 01 escova de dente e 01 pasta dental
 01 shampoo
 01 garrafa para água (substituirá os copos diários)
 01 jogo americano (1 peça)
 01 avental para atividade de artes
 01 toalhinha para uso diário na hora do lanche (trazer na
bolsa)
 02 LIVROS de literatura infantil (Favor optar pelos livros
citados no verso da folha) – providenciar nas livrarias

Atenção!
O material de uso do aluno permanecerá no Colégio para atividades em sala de aula, portanto o(a) aluno(a)
deverá ter em casa material necessário para realização das suas atividades.

Observações








Fardamento escolar – adquirir no Colégio
Calçado do fardamento: tênis preto, branco ou azul marinho ou alpercata preta, meia branca.
Todos os materiais deverão ser marcados com o nome da criança.
Só será permitido colocar o nome da criança com caneta, apenas no avesso das peças do fardamento escolar.
Sugerimos que o material de arte solicitado seja entregue ao Colégio na data estipulada para tal, uma vez que os mesmos
são importantes ferramentas para o aprendizado do aluno e vão ser usados logo de início.
Data de entrega do Material: 26/01/2022 (quarta-feira) diretamente com a professorada sala, nos horários: Manhã 7h30 às
11h.
Início das aulas para o Infantil II – 01/02/2022 (terça-feira)


No dia 26/01/2022 às 8h haverá reunião com as
famílias das crianças do Infantil II.

Livros de Literatura Infantil (escolher 2 opções):
TÍTULOS

AUTOR(ES)

EDITORA

Não quero...
escovar os dentes

Ana Don

FTD

A cesta de dona Maricota

Tatiana Belenky

Paulinas

Girafinha flor faz uma descoberta
O macaco supimpa
Para que serve uma barriga tão grande?
Quer brincar de pique-esconde?
Burrinha Manhosa
A oncinha Lili

Terezinha Casasanta
Lúcia Costa Carvalho
Rosa Amanda Strausz
Isabella e Angiolina
Socorro Miranda
Cristiano Wapechana

Editora do Brasil
Edições Bagaço
FTD
FTD
Edições Bagaço
Edebê

As mágicas do meu pai

Elita Ferreira

Edições Bagaço

A abelha adormecida

Sônia Juqueira

Formato

O coelhinho que não era da Páscoa
Um amor de família

Ruth Rocha
Ziraldo

Salamandra
Melhoramentos

O meu primeiro livro

Pedro Reisinho

Leya

O amigo do rei

Ruth Rocha

Salamandra

Chapéu mau e lobinho vermelho

Jessier Quirino

Edições Bagaço

Achou?

Aline Abreu

Cia das Letrinhas

Gildo

Silvana Rando

Brinque - Book

Estudante:________________________________________________ Turma:__________
Material conferido pela Professora:______________________________________________
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