
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

COLEÇÃO VIVER VALORES – Kit 2 anos – Linguagem, Matemática, Natureza e     Sociedade (Livro Integrado) – Maria 
Eduarda Noronha/Maria Luiza Soares - Editora Construir   
 

APOSTILA PEDAGÓGICA – Infantil II – 2022 – Profa Claudenice Silva Machado 
AQUISIÇÃO DE LIVROS (INFORMAÇÕES NA ESCOLA). 

 

 

(Devem ser, OBRIGATORIAMENTE, marcados) 
01 copo para água em material resistente 

01 pente – marcado 

02 fotos 3x4 

05 calcinhas – para meninas (para a semana) – marcadas  

05 cuecas – para meninos (para a semana) – marcadas  

05 fraldas descartáveis (para a semana) 

01 roupão para banho 

Fardamento padronizado para o parque 

O material de higiene pessoal de cada criança é opcional aos pais (como shampoo, condicionador, sabonete líquido, pomada para 
assaduras, lenços umedecidos). O colégio disponibiliza sabonete líquido da marca ECO MASTER – MASTER SOAP. 

 

 

 
01 caixa de giz de cera com 06 unidades – MEU 1º GIZ 

10 folhas de papel jornal grande 

01 caixa de lápis de cor JUMBO (12 Unidades) – marcado 

10 caixas de massa de modelar – SOFT ACRILEX 

02 tubos de cola branca (grande) 

08 tubos de cola colorida – (Opções de cor: amarela, azul, 
verde  e vermelha) 
08 tubos de tinta tempera guache – tampa com pincel - 
Acrilex 

01 caderno de desenho grande com capa dura – 96 folhas – 
sem  folhas finas 

01 pincel similar ao modelo da marca Castelo C 512 ou 
CONDOR  Nº 18 – REF. 471 
04 revistas usadas – com figuras grandes 
03 livros de histórias infantis grandes (para crianças de 2 anos) 

100 sacos de 2Kg 

50 sacolas (tamanho médio) 
O colégio permite que a criança traga brinquedos e 

balde de praia para o parque. 

 
 

 
ORIENTAÇÕES 

• Atenção para tintas e massas de modelar na hora da compra. Observe se não estão ressecadas. 

• Toda vestimenta que vier de casa deverá ser identificada. 

• Os acessórios das crianças deverão vir marcados: 
- Bolsa e lancheira; 
- Depósito de lancheira; 

- Talheres e garrafinhas que vêm na lancheira; 
- Sandálias (marrom ou preta, se possível de velcro) 

As orientações acima deverão ser seguidas para facilitar o uso em sala de aula. 
Não nos responsabilizamos por quaisquer acessórios de maior valor ou estima especial das crianças. 

 
ATENÇÃO 

Fardamento: Blusa e short padronizados (à venda, na secretaria da escola) e sandália (marrom ou preta) ou tênis (preto). 

Material: É obrigatório que todo material escolar seja identificado com o nome e a série do aluno, sem exceção. 
ENTREGA DE MATERIAL: de 17 a 21 de janeiro de 2022. 

Por gentileza, seja pontual nessa entrega. As professoras precisam organizar todo o material. 

 

INFANTIL II (CRIANÇAS DE 2 ANOS) 

LIVROS DIDÁTICOS 

 

OBJETOS DE USO PESSOAL 

 

MATERIAL ESCOLAR GERAL 

 

INÍCIO DAS AULAS: 24/01/2022 
 

R$ 89,60 

R$ 45,00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLEÇÃO VIVER VALORES – KIT 3 anos (Linguagem, Matemática e Natureza e Sociedade) – Maria Amélia Vieira, 
Rute de Souza Galvão –  Editora Construir 
 
INGLÊS BILÍNGUE: Learn English with Dora the Explorer Vol.1 (Student Book) – Sarah Dilgar - Editora Oxford 

 

 
 

APOSTILA PEDAGÓGICA – Infantil III – 2022 – Profa Maria Liraner de Santana 
AQUISIÇÃO DE LIVROS (INFORMAÇÕES NA ESCOLA). 

 

(Devem ser, OBRIGATORIAMENTE, marcados) 
01 garrafa plástica para água em material resistente 

01 cueca – para meninos (marcada) 

01 calcinha – para meninas (marcada) 

01 short e blusa para parque padronizado (à venda na escola) 

Fardamento padronizado para o parque 

Sandália – marrom ou preta 

O material de higiene pessoal de cada criança é opcional aos pais (como shampoo, condicionador, sabonete líquido, pomada 

para assaduras, lenços umedecidos). O colégio disponibiliza sabonete líquido da marca ECO MASTER – MASTER SOAP.  

 

 
 01 caixa com 06 ECOGIZES de cera – 12 cores BICOLOR – com 

apontador 

01 tesoura sem ponta 

01 caixa de lápis de cor JUMBO – 12 unidades 

01 lápis grafite JUMBO 

01 conjunto de pincel atômico – 12 unidades 

01 pincel similar ao modelo Castelo – n0 14 

01 caderno grande de desenho (capa dura) – 96 folhas (sem 

folhas finas) 

01 caderno grande (capa dura) – 01 matéria com espiral e sem 

ilustrações 

04 rolos de durex colorido (cores variadas) 

04 folhas de papel color set (cores variadas) 

06 caixas de massa de modelar – soft Acrilex 

02 caixas de fósforo para trabalhos de artes 

02 tubos de cola branca – grande 

10 tubos de cola colorida – cores variadas 

01 caixa de tinta guache – Neon 

01 caixa de Tempera guache – tampa com pincel - Acrilex 

50 palitos de picolé para trabalhos de artes 

100 sacos de 2Kg 

50 sacolas (tamanho médio) 

O colégio permite que a criança traga brinquedos e balde de 

praia para o parque. 

ORIENTAÇÕES 

• Atenção para tintas e massas de modelar na hora da compra. Observe se não estão ressecadas. 

• Toda vestimenta que vier de casa deverá ser identificada. 

• Os acessórios das crianças deverão vir marcados: 
- Bolsa e lancheira; 
- Depósito de lancheira; 

- Talheres e garrafinhas que vêm na lancheira; 
- Sandálias (marrom ou preta, se possível de velcro) 

As orientações acima deverão ser seguidas para facilitar o uso em sala de aula. 
Não nos responsabilizamos por quaisquer acessórios de maior valor ou estima especial das crianças. 

 

ATENÇÃO 
Fardamento: Blusa e short padronizados (à venda, na secretaria da escola) e sandália (marrom ou preta) ou tênis (preto). 

Material: É obrigatório que todo material escolar seja identificado com o nome e a série do aluno, sem exceção. 

ENTREGA DE MATERIAL: de 17 a 21  de janeiro de 2022. 

Por gentileza, seja pontual nessa entrega. As professoras precisam organizar todo o material. 
 

INÍCIO DAS AULAS: 24/01/2022 

 

INFANTIL III (CRIANÇAS DE 3 ANOS) 

LIVROS DIDÁTICOS 

 

OBJETOS DE USO PESSOAL 

 

MATERIAL ESCOLAR GERAL 

 

R$ 199,68 

R$ 85,00 

R$ 120,48 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
COLEÇÃO VIVER VALORES – KIT 4 anos (Linguagem, Matemática,  Natureza e Sociedade e Atividades de Reforço) – Maria 
Amélia Vieira, Rute de Souza Galvão - Editora Construir  

 
INGLÊS BILÍNGUE: Mouse and Me 1 - Jennifer Dobson and Alicia Vazquez - Editora Oxford  
 
EXERCITANDO MINHA CALIGRAFIA – 5 anos - Educação Infantil – Regina Nogueira  - Editora Construir -  
 
APOSTILA PEDAGÓGICA – Infantil IV – 2022 – Profª Francivânia Tavares da Silva 

 
AQUISIÇÃO DE LIVROS (INFORMAÇÕES NA ESCOLA). 
 

 

 

• 01 garrrafa para água em material resistente 

• 01 cueca – para meninos (marcada) 

• 01 calcinha – para meninas (marcada) 

 

 

 

 
01 caixa de caneta giz cera - 12 unidades 

01 tesoura sem ponta 

01 caixa de lápis de cor gigante – 12 unidades JUMBO 

01 conjunto de pincel atômico grosso – 12 unidades 

01 pincel no  12 

04 lápis grafite – de madeira com borracha 

01 apontador 

01 caderno grande capa dura – 1 matéria (com espiral e 

sem ilustrações) 

01 caderno de pauta ARTSAST (informação no colégio) 

02 borrachas tipo borrão 

01 caderno grande de desenho – capa dura – 96 folhas 

(sem folhas finas) 
12 caixas de massa de modelar Soft Acrilex 

02 tubos de cola de isopor - pequeno 

02 tubos de cola branca - grande 

01 caixa de tinta guache NEON - cores variadas – 6 

unidades - Acrilex 

01 caixa de Tempera guache – tampa com pincel – 6 

unidades - Acrilex                                                                                                                                                                                                                                                                   

01 alfabeto móvel de madeira para uso individual (LETRA 

BASTÃO) 

50 sacolas (tamanho médio) 

01 bolsa tamanho 18x20cm com alça superior – para 

material individual de sala (informações na tesouraria do 

colégio) 

O colégio permite que a criança traga brinquedos e balde 

de praia para o parque. 

 
 

ATENÇÃO 

Fardamento: Blusa e short padronizados (à venda, na secretaria da escola) e sandália (marrom ou preta) ou tênis 
(preto). 

Material: É obrigatório que todo material escolar seja identificado com o nome e a série do aluno, sem exceção. 
ENTREGA DE MATERIAL: de 17 a 21 de janeiro de 2022. 

Por gentileza, seja pontual nessa entrega. As professoras precisam organizar todo o material.  

INFANTIL IV (CRIANÇAS DE 4 ANOS) 

LIVROS DIDÁTICOS 

 

MATERIAL ESCOLAR GERAL 

 

OBJETOS DE USO PESSOAL 

 

INÍCIO DAS AULAS: 24/01/2022 

 

R$ 215,00 

R$ 98,00 

R$ 80,00 

R$ 117,81 
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LÍNGUA PORTUGUESA – Vai Começar a Brincadeira – Edição Renovada – Júnia La Scala, Arnaldo Rodrigues, Sorel 
Silva – Editora FTD 

 

MATEMÁTICA – Vai Começar a Brincadeira – Edição Renovada – Júnia La Scala, Arnaldo Rodrigues, Sorel Silva – Editora 
FTD 

 

NATUREZA E SOCIEDADE – Viver Valores – Maria Amélia Vieira, Rute de Souza Galvão – Editora Construir  

 

EXERCITANDO MINHA CALIGRAFIA – 1º ano – Ensino Fundamental - Regina Nogueira  - Editora Construir  

 

INGLÊS BILÍNGUE: Mouse and Me 2 - Mary Charrington and Charlotte Covill – Editora Oxford 

 

APOSTILA PEDAGÓGICA – Infantil V – 2022 – Profa Cícera Alves Vieira de Carvalho  
AQUISIÇÃO DE LIVROS (INFORMAÇÕES NA ESCOLA). 

 

 

(Deve ser, OBRIGATORIAMENTE, marcado) 

01 garrafa plástica para água em material resistente 
 

 

 

01 caixa de caneta giz cera Bic Kids Turn e Colour 

01 pincel tamanho 12 

01 tesoura sem ponta 

01 caixa de lápis de cor JUMBO – 12 unidades – grande 

10 lápis grafite de madeira 

01 conjunto de pincel atômico grosso – 12 unidades  

01 caderno grande de desenho – capa dura – 96 folhas 

(sem folhas finas) 

01 caderno pequeno capa dura – com espiral e sem 

ilustrações 

01 caderno grande capa dura – 1 matéria com espiral  e 

sem ilustrações – Não serrilhada 

04 caixas de massa de modelar Soft Acrilex 

02 tubos de cola branca – pequeno 

05 borrachas tipo borrão – grande e branca 

01 bolsa tamanho 18x20 cm com alça superior 

para material individual de sala (informações na 

tesouraria do colégio) 

01 Uma caixa de tinta guache NEON – Acrilex – 06 

unidades 

01 caixa de Tempera Guache – tampa com pincel – 

Acrilex (06 unidades) 

01 foto da criança (10cmX10cm) para o painel da sala 
O colégio permite que a criança traga brinquedos e 
balde de praia para o parque 

 
ATENÇÃO 

Fardamento: Blusa e short padronizados (à venda, na secretaria da escola) e sandália (marrom ou preta) ou tênis 
(preto). 

Material: É obrigatório que todo material escolar seja identificado com o nome e a série do aluno, sem exceção. 
ENTREGA DE MATERIAL: de 17 a 21 de janeiro de 2022. 

Por gentileza, seja pontual nessa entrega. As professoras precisam organizar todo o material. 

INFANTIL V (CRIANÇAS DE 5 ANOS) 

LIVROS DIDÁTICOS 

 

OBJETOS DE USO PESSOAL 

 

MATERIAL ESCOLAR GERAL 

 

INÍCIO DAS AULAS: 31/01/2022 
 

R$ 89,60 

R$ 108,00 

R$ 80,00 

R$ 117,81 

R$ 140,25 

R$ 140,25 


