Lista de Materiais

2022

INFANTIL

IV

Senhores Pais ou Responsáveis, informamos-lhes a seguir a relação
de materiais a serem utilizados pelos alunos no ano letivo de 2022.
01. DATAS DE ENTREGA DOS MATERIAIS:
Dias 19 e 20 de Janeiro de 2022 (quarta-feira e quinta-feira), nos horários de
7h30 às 11h20 e 13h30 às 17h. OBS: O material deverá ser entregue devidamente, completo e identiﬁcado com o nome do aluno. Iremos recebê-los
conforme orientação da lista.

03. UNIFORME ESCOLAR:
Short, camiseta e sandália escolar preta ou marrom (tipo franciscana). É de uso obrigatório para todos os alunos diariamente em sala
de aula e em todas as atividades escolares, por gentileza, bordar o
nome da criança no uniforme.
Nota: caso a criança use fraldas descartáveis, lenço umedecido,
chupeta e mamadeira, pedimos aos pais ou responsáveis que coloquem em uma mochila ou necessaire, identiﬁcada com o nome da
criança e tragam para a escola diariamente.

02. INÍCIO DAS AULAS:
25/01 (terça-feira) - Fundamental I (1° ao 5° ano).
25/01 (terça-feira) - Infantil I, II e III.
27/01 (quinta-feira) - Infantil IV e V.

Riscadores, pinturas e modelagens

O EU, O OUTRO E O NÓS
Material de uso pessoal
01. Toalha de mão (bordar o nome da criança e deixar na mochila);

Pincel de pelos N° 20 para atividades artísticas (1° e 2° semestres
01.
será devolvido no ﬁnal do ano);
08. Lápis comuns pretos, para realizar atividades de registros;

01. Calcinha/Cueca para uso emergencial (marcar o nome da criança);
02.

Escovas de dente com depósito, para higiene bucal (uma para cada
semestre, marcar o nome da criança);

08. Borrachas grandes e quadradas, para atividades diárias;
03 Massa de modelar, para atividades que favorecem o desenvolvicxs. mento da motricidade;

01. Creme dental infantil;
Estojo para guardar lápis, borracha e lápis de cor (uso pessoal, o
01. estojo será devolvido no ﬁnal do ano);
CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS
Material de apoio didático
01.

Avental plástico para atividades artísticas (1° e 2° semestres, marcar
com o nome da criança); (Será devolvida no ﬁnal do ano);

Caderno de desenho capa dura, grande, com 96 folhas, para ati01. vidades variadas, recortes e colagens (1° e 2° semestres, marcar
com o nome da criança);
Pasta ﬁna com elástico de PVC (plástico), tamanho ofício, para
01. transportar atividades fotocopiadas (1° e 2° semestres, marcar
com o nome da criança)
01.

Caderno caligráﬁco pequeno de capa dura com 48 folhas, para
atividades de psicomotricidade (marcar com o nome da criança);

02.

Cadernos capa dura pequenos, com brochura, de folhas para atividades de registro de sala.

Lousa mágica (1° e 2° semestres, marcar com o nome da criança);
01. (será devolvida no ﬁnal do ano);
01. Clássico Infantil (1° e 2° semestre).
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS
Recorte e colagem
01. Folha de lixa FINA, para atividades com texturas (2° semestre);
01.

Tesoura sem ponta (RESISTENTE) (1° e 2° semestres, marcar com
o nome da criança, será devolvida no ﬁnal do ano);

01. Revista para atividades variadas de arte (1° e 2° semestres);
01.

Caixa de tinta guache pequena para atividades artísticas
(1° e 2° semestres);

01tb. Cola glitter para atividades artísticas (1° e 2° semestres);
01tb. Cola isopor (1° e 2° semestres);
01cx. Giz de cera FINO para atividades de arte (1° e 2° semestres);
02cxs. Lápis de cor de madeira FINO (1° e 2° semestres);
Maquiagem pinta cara blush, líquida para o faz de conta. É muito
01. importante que os pais procurem materiais antialérgicos para não
irritar a pele da criança;
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO
Material lúdico, brincar e faz de conta
02.

Brinquedos (GRANDES E RESISTENTES), para serem utilizados em
brincadeiras de “faz de conta”, durante o ano letivo; (1° e 2° semestres, não será devolvido ﬁnal do ano);

01. Jogo Pedagógico construtor de madeira;
02. Frutas de plástico tamanho médio (não será devolvido ﬁnal de ano);
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES
Material de apoio didático - destinado a Projetos Educacionais
(confecção de material complementar: anotações,
tarefas, atividades de arte e maker)
01. Novelo de lã;

01pct. Palitos de churrasco com 50 unidades;
01pct. Balões;
03. Folhas de EVA: 1 laranja, 1 vermelha e 1 marrom;
01. Folhas de EVA com glitter;
01. Resma de papel branco A4 75g/m², 210 x 297mm;

01pct. Aplique em EVA, para atividade artísticas;
01

DOCUMENTAÇÃO DO ALUNO NOVATO
* 1 FOTO 3X4;
* DECLARAÇÃO OU TRANSFERÊNCIA DO ALUNO;
* CARNÊ DE QUITAÇÃO DE MENSALIDADE DA ESCOLA ANTERIOR;
* CERTIDÃO DE NASCIMENTO;
* RG.

Folha de papel peso 40;
DOCUMENTAÇÃO DO RESPONSÁVEL
* RG;
* CPF;
* COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA
COM O CEP.

Infantil 4
A partir dos 4 anos
Aos Senhores Pais;
No tocante à relação de livros didáticos, informamos que adotamos os livros produzidos pela editora SAS, que serão
adquiridos pelo aluno, não sendo permitida a utilização de cópia reprográﬁca.
Maleta do aluno

Desenho e escrita

3 livros principais

Materiais
suplementares

Literatura Infantil
História Sempre juntos

Grafomotor

Novidade

Desenvolvimento da criança por
meio da vivência e da autonomia.

Era uma vez...
Disponível áudios e vídeos das histórias.
Acesso por QR Code no livro e no Portal SAS.

Contação
de história
em vídeo

Leitura de
histórias
em vídeo

Infantil 4

Infantil 4

Soluções
o ensino e
digitais Para
aprendizagem
Tecnologia educacional com
Intencionalidade pedagógica
•
•

•
•

•
•

Infantil 4 anos.
Ambiente gamiﬁcado alinhado a
BNCC.
Acervo de jogos por campo de
experiência, idade e temática.
Trilhas de aprendizagem
conectadas as sequências
didáticas da Coleção Explorar e
Descobrir.
Customização das trilhas para
cada turma,
Relatórios individuais e por
turma.

SASTV

Contação
de história

Vídeos infantis para estimular a
participação das crianças durante
as aulas

E muito mais!

Cantigas
animadas

• Musicalização
• Teatro
• Arte
• Educação Física
• Nutrição
• Poesia

Lançamento

Liga das
Corujinhas

Guia para
a família
Sugestões de
interações com a
criança e informações
sobre o tema.

VALOR DO KIT DE LIVROS

R$

715,00

10% DE DESCONTO À VISTA

MfkqB
PROG RAMA DE I NTELIG ÊNC IA EMOC IONAL
PROG RAMA DE INTELIG ÊNC IA
EMOC IONAL

O programa trabalha a inteligência emocional e a capacidade da criança de reconhecer,
compreender e gerenciar seus sentimentos e emoções, bem como as dos outros.

MkqB
FKC>KQFI

1

VALOR DO KIT

R$

99,00

10% DE DESCONTO À VISTA
/CMACHADOOFICIAL

