LISTA DE
MATERIAL

2022
EDUCAÇÃO INFANTIL

INFANTIL V
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 papel crepom
01 metro de papel contato transparente
02 folhas de emborrachado com glitter
01 rolo de fita adesiva – colorida
02 apontadores
01 caixas de lápis de cor (12 cores)
01 caixas de giz de cera
02 potes de massa de modelar macia (atóxica 140g)
01 pacote de palito de picolé
08 borrachas brancas (quadrada)
12 lápis grafite
01 caixa de hidrocor (12 cores)
200 folhas de papel A4 (210mm x 297mm – 75g/m2 20Ib)
10 folhas de papel 40kg – Ofício duplo
01 nankin (preto)

Material Individual
 O1 tesoura sem ponta
 01 pasta polionda 380 x 876 x 40mm na cor verde
 01 pasta classificadora com 50 plásticos para confecção
do portfólio
 01 estojo para lápis – grande
 01 caderno de desenho grande (96fls.)
 01 caderno quadriculado (capa dura) – grande 10mm x
10mm
 01 caderno espiral criativo (96fls.) - sugestão
 01 garrafa para água (substituirá os copos diários)
 01 toalhinha para uso diário na hora do lanche
 01 pincel n° 14

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
O elefante diferente
Uma partida de A a Z
O aniversário do rei
A menina que brincava com as
palavras
Palavras, muitas palavras
Dona Árvore
O pescador, o anel e o rei
Palavras, palavrinhas, palavrões
João e o pé de feijão
Tudo bem ser diferente
O circo
O gato xadrez
Bruna a tagarela
A riqueza está em toda parte
A magia do lixo
A cidades dos bichos
Pirata de palavras
Poeminhas fenomenais
O quintal de São Francisco
Se as coisas fossem mães
Dona baratinha
Achou?
Gildo

Autor(es)
Manuela Castro Neves
Glaucia de Souza / Marcelo Pizarro
Noronha
Rosangela Lima
Fabiano dos Santos Piuba

Editora
Caminho
Edelbra

Ruth Rocha
Bia Bedran
Bia Bedran
Ana Maria Machado
Flavio de Souza
Tood Parr
Vera Lúcia Dias
Isa Mara Lando e Tatiana Paiva
Mailza de Fátima Barbosa
Angelica Rodrigues Santos e
Rogério Olegário do Carmo
Jonar Brasileiro e Kátia Rocha
Arlete Piai
Jussara Braga
Alexandre Azevedo e Claudia
Ramos
Maria Augusta de Medeiros
Sylvia Orthof
Ana Maria Machado
Aline Abreu
Silvana Rando

Salamandra
Angels Records
Editora Le
FTD
FTD
Original
Cortez
Brinque-Book
Editora do Brasil
Humanidades Educação

Bagaço
Cortez

Humanidades Educação
Cortez
Editora do Brasil
Atual
Paulinas
FTD
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 das aulas.
 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 V – 01/02/2022 (terça-feira)

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

