LISTA DE MATERIAL 2021
EDUCAÇÃO INFANTIL - 2º PERÍODO

A. MATERIAIS PARA USO DIÁRIO (MANTER NA MOCHILA)

Todo o material deverá ser marcado com o nome completo do aluno.
- 01 caixa de marcador hidrográfica grosso, ponta grossa (com 12 cores).
- 01 caixa de giz de cera (12 cores)
- 01 estojo com duas partes sendo uma para guardar o conjunto de marcador hidrográfica grosso e a
outra o giz de cera.
- 01 estojo completo contendo: 01 apontador para lápis triangular grosso (com reservatório), 02 lápis
preto triangular grosso Nº 2, 01 borracha macia, 01 tesoura sem ponta com o nome gravado, 01 caixa
de lápis de cor triangular grosso (12 cores), 01 cola em bastão (40g), 04 canetas ponta porosa cor preta,
2,0mm (este estojo deverá ser mantido completo durante todo o ano).
- 01 pasta plástica transparente com elástico fina (espessura aproximadamente 0,35mm) - para
atividades de Para Casa.
- 01 caderno brochurão de capa dura (48 folhas sem pauta).
- 01 mochila sem rodinha (que comporte a pasta plástica).

- Kit de proteção, contendo: Álcool em gel; duas máscaras reservas em embalagem/estojo
próprios; embalagem/estojo para guardar a máscara já utilizada.
B. MATERIAL INDIVIDUAL DO ALUNO: ENTREGAR PARA A PROFESSORA NO PRIMEIRO DIA DE
AULA PRESENCIAL:
- 01 pasta plástica transparente com elástico (espessura – 30 mm) - para atividades de sala de aula
- 02 livros de histórias: segue abaixo a lista de sugestões para a escolha de dois títulos.

- 01 jogo pedagógico: Torremoto, Fecha caixa, Jogo da velha de madeira, Lince, Dominó, Hora
do Rush, Torre de Hanoi, Sudoku Júnior (Turma da Mônica), 4 em linha, tapa certo, jogo da
memória, jogo do mico, monta palavras, cara a cara, quem sou eu, jogo de tabuleiro (trilhas
de princesas, carros, animais....), pula macaco.
- 01 aquarela de pastilhas de 12 cores.
- 01 baralho comum.
- 02 revistas em quadrinho.
- 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.
- 01 Kit de letras móveis de madeira (caixa alta) – que deverá ficar em casa para auxiliar a criança na
realização de algumas atividades que envolvem a construção da escrita.
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C. PACK EDUCAÇÃO BILÍNGUE:

1. Welcome to Our World 3, student book. With all capital letters! - Jill Korey O’ Sullivan
and Joan Kang Shin - National Geographic Learning.
2. Science notebook: caderno de desenho 96 folhas com espiral, sem pauta, sem folha
de seda, de uso obrigatório.
3. Science booklet (exclusivo currículo Be).
ATENÇÃO! Todo o material escolar poderá ser adquirido pelos pais de alunos em qualquer livraria
/ papelaria do país. Obs.: Especificamente em relação ao item “PACK EDUCAÇÃO BILÍNGUE”,
apesar de ele estar disponível e poder ser adquirido em qualquer livraria / papelaria do país, em
virtude de cortesia oferecida pela SBS Livraria Internacional aos alunos do Colégio Santo
Agostinho, os pais que optarem por adquirir esse material específico nessa livraria poderão acessar
o link www.sbs.com.br/beeducationcsa e receber, como cortesia, o caderno a ser utilizado em
sala (“SCIENCE NOTEBOOK”) e uma pasta do Programa BE - Bilingual Education.

D. INÍCIO DAS AULAS EM 2021: 03 de fevereiro – 4ª feira
➢ Turno da Manhã: 7h45
➢ Turno da Tarde: 13h30
LISTA DE SUGESTÕES DE LIVROS 2º PERÍODO – 2021
EDITORA DIMENSÃO
❖ Cospe-fogo, o dragão
❖ Doideira de galo à toa
EDITORA GATO LEITOR
❖ Casa dos sentimentos
EDITORA ALETRIA
❖ O monstro das cores
EDITORA CORA
❖ Juba de Leão
EDITORA RHJ
❖ A menina derretida
EDITORA COMPANHIA DAS LETRINHAS

EDITORA SALAMANDRA
❖ Pequenas observações sobre a vida em
outros planetas
❖ Camilão, o comilão
❖ Depois da montanha azul
❖ O gato da xícara de chá
Ruth Rocha
❖ Tenho medo, mas dou um jeito
❖ Bom dia todas as cores!
❖ Nicolau tinha uma ideia
❖ Ninguém gosta de mim?
❖ A arca de Noé
❖ Escolinha do mar
❖ A fantástica máquina dos bichos
❖ A primavera da lagarta
❖ Macacote e porco Pança
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❖ A verdadeira história dos três
❖ O coelhinho que não era de páscoa
porquinhos
❖ O trenzinho do Nicolau
❖ Quem soltou o pum?
❖ Pedrinho pintor
❖ Chapeuzinhos Coloridos
❖ Romeu e Julieta
EDITORA CIRANDA CULTURAL
❖ Uma história com mil macacos
❖ Um macaco pra frente
❖ Quando me sinto decepcionado
❖ Quem tem medo de cachorro?
❖ Quando me sinto amado
❖ Quem tem medo de quê?
❖ Quando sinto inveja
❖ Quem tem medo de monstro?
❖ Quando me sinto triste
❖ Quando me sinto nervoso
❖ Quem tem medo de dizer não?
❖ Quando me sinto feliz
❖ O jacaré preguiçoso
❖ Quando me sinto irritado
❖ Vivinha, a baleiazinha
❖ Quando me sinto sozinho
❖ O reizinho mandão
❖ Quando sinto medo
❖ Quando me sinto bondoso
EDITORA MELHORAMENTOS
EDITORA ADONIS
❖ Casa de vó e de vô
❖ Yellow
❖ As cinco saias
EDITORA BRINQUE-BOOK
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Os três lobinhos e o porco mau
Pedro e Tina
Peppa
O caso da lagarta que tomou chá de
sumiço
Gildo
A verdadeira história da Chapeuzinho
Vermelho
O ratinho, o morango vermelho e o
grande urso esfomeado
Quando mamãe virou um monstro
O Grúfalo
O filho do Grúfalo
Carona na vassoura
Não!
A galinha xadrez
Sete cachorros amarelos
Orelha de limão

EDITORA ABACATE

❖ Rita, não grita!
EDITORA MODERNA
❖
❖
❖
❖

Os três porquinhos
A galinha ruiva
A história da dona baratinha
Era uma vez um gato xadrez

Eva Furnari
❖
❖
❖
❖
❖

Travadinha
Você troca?
Não confunda
Assim assado
Listas fabulosas

Pedro Bandeira
❖
❖
❖
❖
❖

O pequeno dragão
A pequena bruxa
O pequeno bicho-papão
O pequeno monstro
O pequeno fantasma

EDITORA LÊ
❖ O bonequinho doce
❖ A bonequinha preta
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❖ Cabelinho vermelho e o lobo bobo
❖ Meu dente caiu!
EDITORA DCL
EDITORA ÁTICA
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Ingrid Bellinghausen

Maria vai com as outras
Maneco caneco chapéu de funil
Panela de arroz
Folia de feijão
Bule de café
Amigos
Os aventureiros
Pinote fracote e Janjão fortão
Menina bonita do laço de fita

❖ Chapeuzinho vermelho
❖ Os três porquinhos
❖ Cachinhos dourados e os três ursos
EDITORA JOSÉ OLYMPIO
❖ Chapeuzinho amarelo

Coleção estrelinhas – Sonia Junqueira
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

O pato e o sapo
O peru de peruca
Regina e o macaco
A foca famosa
O galo maluco
O macaco medroso
O caracol viajante
A arara cantora
O menino e o muro
A onça e a anta
O sonho da vaca

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

