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A) MATERIAL INDIVIDUAL DO ALUNO: 

Todo material deverá ser marcado com o nome completo do aluno e entregue, num único pacote, 

devidamente identificado, no dia da reunião com pais, para a professora da turma, exceto a mochila e a 

merendeira. Durante o ano o material deverá ser reposto sempre que necessário.   

• 01 mochila; 

• 01 merendeira com toalhinha (para aqueles que trarão lanche); 

• 02 cadernos (60 folhas, sem espiral, sem pauta, medidas 310 x 215 mm) (exceto capa dura); 

• 01 bloco layout liso, tamanho A3, para o Portfólio (50 folhas, sem espiral, sem pauta, medidas 297mm x 

420mm, gramatura 70, offset); 

• 01 maleta polionda, tamanho A3, com alça (medida 505x355x35), Cor: AMARELA; 

• 02 lápis pretos (com diâmetro maior); 

• 01 apontador para lápis (com diâmetro maior e com depósito). 

• 01 borracha grande macia; 

• 01 vidro de cola branca comum 90 gramas; 

• 03 canetas preta de ponta porosa (2.0mm); 

• 01 pote de massinha de modelar (500g – base de amido); 

• 01 tesoura sem ponta (de boa qualidade); 

• 01 caixa de lápis de cor de boa qualidade, com diâmetro maior (12 unidades); 

• 01 conjunto de hidrocor de ponta grossa, lavável, de boa qualidade (12 unidades); 

• 02 livros literários adequados para a idade da criança (de acordo com a sugestão em anexo); 

• 01 pasta plástica com elástico, formato ofício – transparente (Arte); 

• 01 pasta catálogo com 50 plásticos, tamanho ofício – preta (Bilinguismo); 

• 01 bloco de papel Canson A4 (Arte); 

• 01 estojo de Aquarela. 

     

LIVRO DE INGLÊS: O título do livro a ser adotado será informado no início do ano letivo pela professora da 
disciplina. 

 

B) O MATERIAL ABAIXO SOLICITADO FICARÁ NA MOCHILA, PARA USO DA CRIANÇA, CASO NECESSÁRIO:  

• 01 toalha de banho (tamanho infantil); 

• 01 muda de roupa (incluindo uma peça íntima e par de meias); 

• 01 chinelo de borracha (numeração da criança). 

 

C) REUNIÃO DE PAIS: 3 de fevereiro, segunda-feira. Receberemos apenas os pais e/ou responsáveis pelos 

estudantes da Educação Infantil (Maternal, 1º Período e 2º Período) e 1º ano do Ensino Fundamental, às 10 

horas para os pais dos estudantes do turno da manhã e às 14 horas para os pais do turno da tarde, nas 

respectivas salas de aula. A entrada será pela Rua Marte, Portaria I. Aguardar no hall de entrada da escola 

que, no horário agendado, as professoras os buscarão. Nesse dia, trazer o conteúdo da lista de material 

escolar para entregar à professora. 

 

D) INÍCIO DAS AULAS: 4 de fevereiro, terça-feira. Entrada pela rua Camilo Schiara. 

Turno da Manhã: 7h10 às 11h30 

Turno da Tarde: 13h às 17h20 

SEGMENTO Educação Infantil  

SÉRIE/ANO 1º período  
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E) TRANSPORTE ESCOLAR: O colégio Santo Agostinho não credencia ou mantém relação 
comercial ou contratual com os transportadores, ou seja, a responsabilidade pela contratação desse serviço 
é exclusiva dos pais ou responsáveis. 
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