
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1. MATERIAL VENDIDO NA ESCOLA: 

 01 agenda escolar padronizada. 

 01 cadernão padronizado para o portfólio. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIVROS
 
 

2. LIVROS DIDÁTICOS ADOTADOS:   
 

 

TONI ITINERÁRIOS  2 
Autores: Angélica Prado 
                 Cristina Hülle  
Editora FTD 

 

 

INGLÊS – HELLO! – KINDER 2 

Autora: Eliete Canesi Morino 
              Rita Brugin de Faria 
Editora Ática 
 

 

 

MUSICALIDADE - MARACAS  

Observação: 

1 PAR DE MARACAS 

 

 

 
 

3. RELAÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL:  
 

 

ATENÇÃO: Adquirir apenas os quatro títulos que estão 

destacados, caso não encontrar algum, escolher outro da lista: 
 
 

EDITORA MODERNA 

 O jacaré com dor de dente – Walcyr Carrasco 

 O grande rabanete – Tatiana Belinky 

EDITORA FTD 

 Diversidade – Tatiana Belinky 

 A caixa de Jéssica – Peter Carnavas 

 Viva a diferença – Ruth Rocha 

 Você quer ser meu amigo? – Eric Battut 

 A zebrinha preocupada – Lucia Reis 

 Desmontando o boto – Renata Bueno 

 Que Planeta é esse?- Regina Rennó 
 

SÉRIE ACALANTO - Editora FTD 

 Quero abraço, o que é que eu faço? – Jeanne Willis 

 Coach! – Rodrigo Folgueira 

 

 

 A abelha abelhuda – Heliana Barriga 

 Bichodário – Telma Guimarães 
 

COLEÇÃO LETRA E COR– Editora do Brasil 

 Cada casa com cada um – Ellen Pestili 

 Horta, pomar e jardim, brincadeira não tem fim – Ellen Pestili 

 Quem vai e vem um jeito sempre tem – Ellen Pestili  

COLEÇÃO LÊ PRA MIM – Editora FTD 

 Cachinhos de Ouro – Ana Maria Machado 

 Dona Baratinha – Ana Maria Machado 

 Festa no Céu – Ana Maria Machado 

 João e Maria – Flávio de Souza 

 João e o Pé de Feijão – Flávio de Souza 

 O Patinho Feio – Flávio de Souza 

 Os três Porquinhos – Ana Maria Machado 

 O Veado e a Onça – Ana Maria Machado 

 Os músicos de Bremen – Flávio de Souza 
 
 

EDITORA SALAMANDRA 

 Menino Poti – Ana Maria Machado 

 A primavera da lagarta– Ruth Rocha 

 Romeu e Julieta – Ruth Rocha 

 Nosso amigo ventinho – Ruth Rocha 

 Bom dia todas as cores – Ruth Rocha 
 
SÉRIE PULO DO GATO 

Autora: Ruth Rocha/ Editora Salamandra 

 O bichinho do Pimpão 

 Os gatos de botinhas 

 O jacaré preguiçoso 

 O macaco bombeiro 

 Vivinha, a baleiazinha 
 

COLEÇÃO BATUTINHA  
Autora: Ruth Rocha/ Editora Salamandra 

 Beto, o cameiro 

 Camilão, o comilão 

 Currupaco Papaco 

 A velha misteriosa 

 Doroteia, a centopeia 

 Severino faz chover 

 O distraído sabido 

 Uma história de Páscoa 

 Um gato no telhado 

 

 DATA DE ENTREGA DO MATERIAL  
- 30 e 31/01/2020  
- Horário: 7h00 às 11h30 / 14h00 às 17h00  

 INÍCIO DO ANO LETIVO – 03/02/2020 

NÍVEL IV – CRIANÇAS DE 4 A 5 ANOS 



 

MATERIAIS 
 

4. MATERIAL DE USO INDIVIDUAL: 
 

Obs.: O material listado abaixo deverá ser marcado com o nome 

da criança 
 

 01 toalha de rosto (uso higiênico). 

 01 toalha de mão (conservar diariamente na lancheira). 

 01 avental plástico para atividades de arte. 

 01 foto colorida da criança (15x21) para utilização em 
trabalhos pedagógicos. 

 01 fotografia da família (15x21) para utilização em 
trabalhos pedagógicos. 

 02 fotos da criança (3x4) para identificação de relatórios e 
atividades do portfólio. 

 02 classificadores com elástico (transparente) para 
transportar as atividades de casa. 

 02 classificadores rápidos (transparente) para as atividades 
de final de semestre. 

 01 caixa de giz de cera com acabamento em madeira (12 
cores grosso) 

 01 caixa de hidrocor (12cores) 

 02 caixas de lápis de cor (12cores) 

 03 lápis grafites triangulares grossos, para atividades de 
registro (a especificação deve-se à orientação do manuseio 

para essa faixa etária). 

 05 lápis grafites comuns para atividades de registro. 

 05 borrachas em formato retangular. 

 01 tesoura sem ponta. 

 01 alfabeto móvel (letra de forma) para exploração, 
descoberta, identificação e nomeação de letras. 

 01 caixa de dominó educativo (quantidades, adição, letras 
ou sílabas) para estimular a construção da escrita e as 

noções de contagem e adição. 

 
5. MATERIAL COMPLEMENTAR PARA FINS PEDAGÓGICOS 

 01 resma de papel ofício A4 (cor azul). 

 01 pacote de papel color set A4 (amarelo ou laranja). 

 10 folhas de E.V.A (liso: amarelo, branco, cinza, laranja, 
lilás, laranja, vermelho, azul, marrom e rosa) 

 03 folhas de E.V.A (estampado) 

 04 folha de E.V.A (atoalhado – 02 branco e 02 vermelho). 

 08 folhas de E.V.A. (glitter – 2 prata, 2 dourado, 2 branca e 2 

vermelha). 

 04 metros inteiros de TNT (amarelo). 
 

OBSERVAÇÃO: 

- Os Materiais para fins pedagógicos constituem recursos 
didáticos valiosos que enriquecem o processo de ensino 
aprendizagem. 
 

ATENÇÃO: 

 Todos os materiais de uso individual e 

complementar deverão ser identificados com o nome da 

criança. 

• Analisem as marcas dos materiais que serão 

adquiridos, pois alguns são de péssima qualidade e 

acabam sendo descartados por serem inadequados ao 

uso. Ex.: Lápis de cor, hidrocor, tesoura, lápis grafite, 

borracha e etc. 

 Todos os materiais solicitados são muito 

importantes para as atividades desenvolvidas na 

Educação Infantil, por isso não deixem de trazer, 

observando sempre a qualidade. 

 Manter diariamente na mochila: 01 toalha de rosto, 

01 pente, sabonete líquido, fardamento extra para 

trocarmos, caso seja necessário. 



 Manter diariamente na lancheira: 01 toalha de mão 

para forrar o espaço onde a criança irá lanchar.


 Sugerimos a quem for comprar os paradidáticos pela 

internet, que faça a compra em Dezembro ou início de 

Janeiro, pois os livros mais procurados esgotam 

rapidamente nas livrarias.



FARDAMENTO 

6. FARDAMENTO ESCOLAR - É obrigatório a partir do 

primeiro dia de aula, pois o uso do uniforme é uma forma de 

identidade dos estudantes Savinianos em qualquer 

atividade do cotidiano escolar. 
 

TÊNIS – Cor preta, azul marinho, branco ou com detalhes 

cinza, não sendo permitido tênis de qualquer outra cor, 

inclusive com detalhes de cores fortes ou uso de sandálias 

e crocs. 

MEIAS – Cor branca. 

ATENÇÃO: 
As crianças da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino 
Fundamental devem usar tênis diariamente, facilitando e 
dando segurança as práticas pedagógicas.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“As crianças são como 

tesouros 
confiados a nós por Deus.” 

Madre Savina Petrilli 


