
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

• 01 Agenda escolar. 

• 01 cadernão padronizado para o portfólio. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIVROS
 
 

2. LIVROS DIDÁTICOS ADOTADOS:   
 

 

TONI ITINERÁRIOS  ITINERÁRIO 3 
Autores: Angélica Prado 
                 Cristina Hülle  
Editora FTD 

 

 

INGLÊS – HELLO! – KINDER 3 

Autora: Eliete Canesi Morino 
             Rita Brugin de Faria 
Editora Ática 
 

 

 

MUSICALIDADE - ESCALETA  

Escaleta Piânica 37 Teclas com 

Case Bocal Mangueira 

 

 

 
 

3. RELAÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL:  
 

 

ATENÇÃO: Adquirir apenas os quatro títulos que estão 

destacados, caso não encontrem algum, escolham outro da 

lista: 
 
 

 

EDITORA MODERNA 
 

• O grande rabanete – Tatiana Belinky 

• Saladinha de queixas – Tatiana Belinky 

• A estrela curiosa – Walcyr Carrasco 

• Era uma vez uma bruxa – Lia Zatz 

• O jacaré com dor de dente – Walcyr Carrasco 
 

EDITORA COMPANHIA DAS LETRINHAS 
 

• Canarinho, cachorrão e uma tigela de ração – Sylvia Orthof 
 

EDITORA AUTÊNTICA 

• Chapeuzinho amarelo – Ziraldo 
 

EDITORA BRINQUE-BOOK 
 

• Bruxa bruxa venha a minha festa – Arden Druce 

• Kabá Darebu – Daniel Munduruku 

 

 
 

 

EDITORA SALAMANDRA 
 

• Uma história de páscoa – Ana Maria Machado 

• Quem tem medo de quê? Mariana Massarani 

• O menino que aprendeu a ver – Ruth Rocha 

• O livro de números do Marcelo – Ruth Rocha 

• O reizinho mandão – Ruth Rocha 

• Bom dia todas as cores – Ruth Rocha 

• O distraído sabido – Ruth Rocha 

• Atrás da porta – Ruth Rocha 

• Romeu e Julieta – Ruth Rocha 

•  A arca de Noé – Ruth Rocha 

• Quem tem medo do novo? – Ruth Rocha 

 

EDITORA FAROL LITERÁRIO 
 

• A princesa e a ervilha – Rachel Isadora 

 

EDITORA DO BRASIL 
 

• A descoberta de Miguel – Marilurdes Nunes 

• A revolta dos livrinhos – Lielba Ramos de Aldo 

• Breno, o esquentadinho – Mailza de Fátima Barbosa 

• Huuh Dug e a noite misteriosa – Rogério Borges  

 

EDITORA PAULINAS 
 

• Pretinha de neve e os sete gigantes – Rubem Filho 

EDITORA FTD 
 

• O segredo da lagartixa – Lecticia Dansa e Salmo Dansa 

• A princesa que não queria aprender a ler – Heloisa Prieto 

• O sapato que miava – Sylvia Orthof 

• Alô, mamãe! – Alice Horn 

• Alô, papai! – Alice Horn 

• Zero, pra que te quero? – Gianni Rodari 

• Nascer sabendo – Ronaldo Simões Coelho 
 

SÉRIE MEUS MEDINHOS – Editora: Moderna / 
Autor: Pedro Bandeira e Carlos E. Herroro 
 
 

 

 

 

 

 
 

• A pequena bruxa 

• O pequeno dragão 

• O pequeno lobisomem 

•  
 
 

• O pequeno monstro 

• O pequeno bicho-papão 

• O pequeno fantasma 
 

 
 

NÍVEL V – CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS 

•  DATA DE ENTREGA DO MATERIAL 
      - 28 e 29/01/2021 (Previsão) 
      - Horário: 7h00 às 11h30 / 14h00 às 17h00 

•  INÍCIO DO ANO LETIVO – 01/02/2021 (Previsão) 



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 copo plástico sem tampa e sem canudo (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 caderno com espiral grande com 100 folhas para 
atividades de registro. 

• 01 caixa de giz de cera (12 cores grosso) com 

acabamento em madeira. 

• 01 caixa de hidrocor (12 cores). 

• 01 Grafite 2.0mm com pontas. 

• 02 caixas de lápis de cor (12 cores). 

• 01 estojo escolar para lápis. 

• 05 lápis grafites para atividades de registro. 

• 05 borrachas em formato retangular. 

• 01 tesoura sem ponta. 

• 01 alfabeto móvel ilustrado, 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: 

     Observação: O material complementar em 2021  

      será solicitado somente para os alunos novatos. 
 

• 01 resma de papel ofício A4 (cor amarela) ou 5 pacotes 

com 100 folhas cada um. 
• 01 pacote de papel color set A4 (amarelo ou laranja). 

• 10 folhas de E.V.A (liso: amarelo, branco, laranja, 
marrom, verde, vermelho, preto, bege, lilás e rosa). 

• 03 folhas de E.V.A (estampado). 

• 04 folha de E.V.A (atoalhado – 02 marrom e 02 amarelo). 

• 08 folhas de E.V.A. (glitter – 02 preto, 02 azul, 02 branco 

e 02 rosa). 

• 04 metros inteiros de TNT (azul). 
 

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, lápis grafite, borracha, giz de cera, 

hidrocor,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 e um fardamento extra para 

trocarmos, caso necessário. 

• Manter diariamente na lancheira: 01 toalha de mão 

para forrar o espaço onde a criança irá lanchar e o copo 

plástico. 

• 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 

 
 


