
 
LISTA DE MATERIAL 2018 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
 2º PERÍODO 

Rua das Cores, 355 – Condomínio Vale dos Cristais - CEP: 34.008-053 – Nova Lima – MG  
Fone: (31) 3079-8300 csanovalima@santoagostinho.com.br. 

 

A) MATERIAL INDIVIDUAL DO ALUNO 

Todo o material deverá ser marcado com o nome completo do aluno e entregue, num único pacote, 
devidamente identificado, no dia 01 de fevereiro, para a professora da turma, exceto a mochila e a 
merendeira.   

- 01 caixa de marcador hidrográfica grosso, ponta grossa (com 12 cores). 

- 01 caixa de lápis de cor triangular grosso (12 cores). 

- 01 cola em bastão (40g). 

- 02 canetas ponta porosa cor preta, 20mm. 

- 01 estojo completo contendo: 01 apontador (com reservatório), 03 lápis preto triangular grosso Nº 2, 01 
borracha macia (Este estojo deverá ser mantido completo durante todo o ano.). 

- 01 tesoura sem ponta com o nome gravado. 

- 01 caderno de desenho ou cartografia de capa dura, espiral ao alto, 40 folhas – papel gramatura 150g/m² - 
(sem folhas de seda). 

- 01 caderno brochurão, com 48 folhas sem pauta, capa dura. (Obs: a reposição será feita de acordo com a 
necessidade.). 

- 01 pasta plástica transparente com elástico (espessura estreita – 20 mm) - para atividades de sala de aula. 

- 01 pasta plástica transparente com elástico (espessura média – 35 mm) - para caderno de Para Casa. 

- 01 mochila (que comporte a pasta plástica). 

- 02 livros de história – ver sugestão em lista anexa. Obs.: Dar preferência aos livros escritos com letra de 
imprensa maiúscula. 

- 01 jogo pedagógico: Torremoto, Fecha caixa, Jogo da velha de madeira, Lince, Dominó, Quebra-cabeça com 
60 ou 100 peças, Hora do Rush, Torre de Hanoi, Floresta Encantada, Sudoku Júnior (Turma da Mônica), 4 em 
linha. 

- 01 revista que contenha gravuras bonitas (sugestão: Cláudia, Caras, Pais e Filhos, Viagem, etc.). 

     - 02 revistas em quadrinho. 

- 01 caixa de letra de madeira (Xalingo). 

- 01 merendeira contendo: 01 squeese para água (marcado com o nome da criança) e 01 guardanapo de pano 
(marcado com o nome da criança) que deverá ser enviado diariamente. 

O material escolar poderá ser adquirido em qualquer papelaria ou livraria. 

 

B) REUNIÃO DE PAIS: 01 de fevereiro 

Turno da Manhã: 

 9h para pais de alunos do 2º Período 
 11h para pais de alunos do Maternal e 1º Período 

Turno da Tarde: 

 15h para pais de alunos do 2º Período 
 17h para pais de alunos do Maternal e 1º Período 

 
Favor trazer o material escolar nesse dia, exceto a mochila e merendeira 
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C) INÍCIO DAS AULAS EM 2018: 02 de fevereiro 

 Turno da Manhã: 7h45 
 Turno da Tarde: 13h30 

 

D) UNIFORME 

O uniforme do Colégio Santo Agostinho poderá ser adquirido nos seguintes endereços: 

 AGÊNCIA OPUS LTDA 
Av. André Cavalcanti, 583 – Bairro Gutierrez  
Tel: 31-3371-3939 
E-mail: escritorio@opusbh.com.br 
 

 BH 1000 ARTIGOS ESPORTIVOS 
Av. Luiz Paulo Franco, 500 – Lj.09 – 2S – Shopping BH 2 Mall – Belvedere Tel: 31-3286-1313 
E-mail: milbh1000@yahoo.com.br 
 

 BIKAS – LIVRARIA, PAPELARIAS & UNIFORMES 
Rua Lavras, 188, Bairro São Pedro 
Tel: 31-3289-1000/31-3289-1006 
E-mail: atendimento@bikas.com.br 
 

 CONHECER LIVRARIA E PAPELARIA 
Rua Padre Eustáquio, 2.151 – Bairro Pe. Eustáquio 
Tel: 31-3411-3927/31-3464-1075 
E-mail: conhecergerencia@hotmail.com              
            conhecer.livraria@yahoo.com.br 
 

 EDUC LIVROS &PAPÉIS S. INF. E CIA. LTDA 
Rua Monte Branco, 141, lojas 01 a 04 – Bairro Nova Suíça 
Tel: 31-3334-7110/31-3334-9600/31-3374-2020 
E-mail: educlivrosepapeis@yahoo.com.br 

 

 MALHAS.COM 
Rua Aquiles Lobo, 513 – Bairro Floresta 
Tel: 31-3213-1746 
E-commerce: www.uniformeescolarnet.com.br 

 OPUS SANTO AGOSTINHO LTDA 
Rua Aimorés, 2.710 – Bairro Santo Agostinho 
Tel: 31-3292-1331 
E-mail: opussantoagostinho@gmail.com 

 PAPELARIA MARTE 
Rua Marte, 502 – Bairro Jardim Riacho das Pedras 
Tel: 31-3396-1214 
E-mail: papelarialivrariamarte@gmail.com 

 PATOTINHA CALÇADOS LTDA 
Rua Rio Mantiqueira, 351 – Bairro Novo Riacho 
Tel: 31-3398-1270 
E-mail: fernanda@patotinha.com.br 
 

 TRIVIUM – LIVRARIA E PAPELARIA LTDA 
Rua Mato Grosso, 940 – Bairro Santo Agostinho 
Tel: 31-3292-7804/31-3292-2482 
E-mail: triviumltda@hotmail.com 
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 CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS 
   Rua Caldas da Rainha, 1101, São Francisco - Belo Horizonte/MG 
   Tel.: (31) 2517-8850  
   E-mail: ccl@cclpapelaria.com.br 
 

 PAPELARIA ORION  

Rua Rio de Janeiro, 227, Centro - Belo Horizonte/MG 
Tel.: (31) 3224-7214 
E-mail: papelariaorion@bol.com.br 

 
Faça já sua reserva para evitar lista de espera 

 
 

E) TRANSPORTE ESCOLAR  

 

O Colégio Santo Agostinho não credencia ou mantém qualquer relação comercial ou contratual com os 
transportes, ou seja, a responsabilidade pela contratação deste serviço é exclusiva dos pais ou 
responsáveis.  
 

Qualquer dúvida, favor dirigir-se à Secretaria do Colégio 
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SUGESTÃO DE LIVROS – UNIDADE NOVA LIMA 

 

 

 

 

 

Editora Brinque-Book 
 Os três lobinhos e o porco mau 
 O homem que amava caixas 
 Guilherme Augusto Araújo 

Fernandes 
 O caso da lagarta que tomou chá de 

sumiço 
 Sete cachorros amarelos 
 Cachinhos dourados e um urso 

apenas 
Editora FTD 

 A laranja colorida 
Editora Abacate 

 Cabelinho vermelho e o lobo bobo 
Editora Ática 

 Uma noiva chique, chiquérrima, 
lindérrima 

 Maria vai com as outras 
 Maneco caneco chapéu de funil 
 Panela de arroz 
 Folia de feijão 
 Bule de café 

Editora José Olympio 
 Chapeuzinho amarelo 

Editora Moderna 
 A pequena bruxa 
 O pequeno lobisomem 
 O pequeno monstro 
 O pequeno dragão 
 O pequeno bicho-papão 
 Travadinha 
 Você troca? 
 Não confunda 

 Assim assado 

 Listas fabulosas 

Editora Martins Fontes 

 A roupa nova do imperador 

Editora Lê 

 O bonequinho doce 

 A bonequinha preta 

 Meu dente caiu! 

Editora Salamandra 
 Pequenas observações sobre a vida 

em outros planetas 
 Faz muito tempo 
 A arca de Noé 
 Escolinha do mar 
 A fantástica máquina de bichos 
 A primavera da lagarta 
 Eugênio, o gênio 
 Lá vem o ano novo 
 Macacote e porco Pança 
 Mil pássaros pelos céus  
 Nosso amigo vetinho 
 O coelhinho que não era da páscoa  
 O trenzinho do Nicolau  
 Pedrinho pintor  
 Romeu e Julieta  
 Uma história com mil macacos 
 Um macaco pra frente 
 Camilão, o comilão 
 Série conta de novo: João e Maria 
 Série conta de novo: O patinho feio 
 Série conta de novo: Os músicos de 

Bremen  
 Série conta de novo: João e o pé de 

feijão 
 Série conta de novo: O rato do 

campo e o rato da cidade 
 Quem tem medo de novo? 
 Quem tem medo de cachorro 
 Quem tem medo de quê? 
 Quem tem medo de monstro? 
 Quem tem medo de ridículo? 
 Quem tem medo de dizer não? 
 O bichinho do Pimpão 
 Os gatos de botinhas 
 O jacaré preguiçoso 
 O macaco bombeiro   
 O passarinho que não queria ser 

cantor 
 Vivinha, a baleiazinha 
 O reizinho mandão 
 O que os olhos não veem  
 Este admirável mundo louco  
 Dois idiotas sentados cada qual no 

seu barril... 
 Contos de Grimm volume 1  
 Contos de Grimm volume 2 
 Contos de Grimm volume 3 
 Contos de Grimm volume 4 
 O dragão que era galinha-d’angola 
 Depois da montanha azul  
 O gato da xícara de chá 

mailto:csanovalima@santoagostinho.com.br

