LISTA DE
MATERIAL

2022
EDUCAÇÃO INFANTIL

INFANTIL IV
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 Pasta CSC para apoio didático.

Lista de Material Individual: A venda nas diversas livrarias da cidade
Ensino Religioso
Crescer com alegria e Fé
Vol. 1 Educação Infantil
Autoras: Ednilce Duran e Glair Arruda
Editora: FTD

Material de Arte
01 pacote de papel criativo para corte, colagem e montagem – A4, 45 fls, 85g/m2, 2010mm x 297mm, FP01661.
01 papel crepom (vermelho)
01 metro de papel contact colorido
02 caixas de Ecolápis de cor – grip
03 borrachas brancas (quadradas)
06 lápis grafite preto
02 lapiseiras
01 caixa de giz de cera
01 caixa de hidrocor (ponta grossa)
02 folhas de emborrachado
01 folha de emborrachado com glitter
01 tubo de tinta guache 200ml
02 folhas de papel colorset
30 folhas de papel 40kg – ofício duplo
02 caixas de massa de modelar macia (12 cores)
100 folhas de papel A4 (210mm x 297mm – 75g/m2 20Ib)
01 tubo de nanquim preto 01 pacote de palito de picolé
Material Individual







O1 Tesoura sem ponta
01 Copo para água / garrafa com identificação (substituirá os copos diários descartáveis)
01 Pasta classificadora com 50 plásticos para confecção do portfólio
02 cadernos de desenho grandes de capa dura (90 fls.)
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.

Livros de Literatura Infantil (escolher 2 opções)
Títulos
Qual é a cor do amor?
Porcolino e mamãe
É assim que sou
Não quero… tomar banho
Curumim Abaré imitando os animais
Brigão o beija-flor
Histórias do arco da velha
Natureza e outros bichos
Igor o rei leão
A árvore feliz
Pata aqui, pata acolá
Os golfinhos que adotaram
Um pomar de histórias
João e o pé de feijão
A floresta encantada parte II
Tarsilinha e as cores
Tarsilinha e as formas
Pipa vai colorir o céu
Atirei o pau no gato
Achou?
Gildo

Autor(es)
Linda Strachan e David Woytowyez
Margaret Wild e Stephem Michael King
Pierre Winters e Eline Van Lindenhvizen
Ana Dom
Dulce Seabra e Sérgio Maciel
Lêda Sellaro
Elita Ferreira
Virgínia Adams
Mariluce de Souza Araújo
Lêda Rocha
Edmilson Lima
Cíntia Andrade Moura
Rosângela Lima
Flávio de Souza
Manuel Vitor
Patrícia Engel Seco e Tarsilinha do Amaral
Patrícia Engel Seco e Tarsilinha do Amaral
Elita Ferreira
Elita Ferreira
Aline Abreu
Silvana Rando

Editora
Brinque - Book
Brinque - Book
Brinque - Book
FTD
Cortez
Edições Bagaço
Edições Bagaço
Dimensão
Edições Bagaço
Prazer de ler
Edições Bagaço
Edições Bagaço
Edições Bagaço
FTD
Edições Bagaço
Melhoramentos
Melhoramentos
Edições Bagaço
Edições Bagaço
Cia das Letrinhas
Brinque - Book

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, 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 no 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 IV – 01/02/2022 (terça-feira)

Estudante:________________________________________________ Turma:____
Material conferido pela Professora:______________________________________________
Assinatura do Pai ou Responsável:______________________________________________
Data: _____ /_____ /2022

