LISTA DE MATERIAL 2021
SEGMENTO
SÉRIE/ANO

Educação Infantil
2º período

Indicamos abaixo os materiais que utilizaremos no ano de 2021. A lista de materiais foi organizada
em dois conjuntos de itens: aqueles que deverão ficar em casa e servirão às aulas das professoras de
referência e, principalmente, às aulas de Artes visuais; aqueles que deverão ser levados para a escola na
circunstância das aulas presenciais. A respeito das aulas de Artes visuais, cabe esclarecer que planejamos
aulas em que as crianças poderão vivenciar experiências de aprendizagem junto à professora e que poderão
ser executadas e concluídas em casa, evitando assim o risco de compartilhamento de objetos na escola.
Outra novidade é a adoção de 04 livros de literatura, dois para cada semestre. No próximo ano, não
poderemos fazer uso da biblioteca escolar em razão dos protocolos sanitários de segurança. Por isso, e
compreendendo a importância do trabalho com a leitura literária desde cedo, selecionamos quatro livros
literários que deverão ficar em casa e serão trabalhados com a mediação das professoras de referência.
A fim de minimizar os esforços das famílias dos alunos veteranos, na compra dos materiais escolares
para o ano de 2021, disponibilizamos todos os materiais escolares comprados no ano de 2020 que ainda
estão na escola. Estes materiais foram reunidos em pacotes etiquetados e poderão ser buscados no Colégio,
nas segundas e quintas-feiras, das 8h às 14h.
A) MATERIAL DE USO DIÁRIO PARA MANTER EM CASA:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

01 caderno, tamanho ofício (60 folhas, sem espiral, sem pauta, medidas 310 x 215 mm);
01 estojo completo contendo: 01 apontador duplo (com reservatório), 02 lápis preto triangular
grosso Nº 2, 01 borracha macia, 01 tesoura sem ponta, uma caixa de lápis de cor aquarelável, 01
cola branca, 02 canetas de ponta porosa cor preta (20 mm); (este estojo deverá ser mantido
completo durante todo o ano);
01 bloco de papel canson A4 (20 folhas);
01 pacote de papel A4 colorido;
01 pote de tinta guache 250ml nas cores: magenta, azul ciano, amarelo ouro, preto, branco;
01 conjunto de hidrocor de ponta grossa, lavável (12 unidades);
01 caixa de ecogiz de cera (12 unidades);
01 pincel médio chato para aquarela nº 14;
01 pincel pequeno redondo para aquarela nº 12;
01 kit de letras móveis de madeira (caixa-alta) para a realização de atividades que envolvem a
aprendizagem da escrita.

B) MATERIAL PARA TRAZER PARA A ESCOLA NO 1º DIA DE AULA PRESENCIAL (todos os itens devem
ser marcados com o nome da criança):
•
•
•
•
•
•
•

01 pasta plástica transparente, com elástico (espessura 30 mm), para atividades de sala de aula;
01 caderno, tamanho ofício (60 folhas, sem espiral, sem pauta, medidas 310 x 215 mm);
Estojo completo – conforme descrito acima;
01 mochila sem rodinhas – conforme protocolos sanitários;
01 merendeira contendo: 01 squeeze para água e 01 guardanapo de pano;
01 muda de roupa (incluindo uma peça íntima e um par de meias);
Kit de proteção: 1 estojo de plástico com duas máscaras limpas; 1 estojo de plástico para
acondicionar a máscara já usada.
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LISTA DE MATERIAL 2021
C) LIVROS:
a. INGLÊS:
FERRIS wheel student's book with navio app 3. Editora Macmillan. + FERRIS wheel activity
book 3. Editora Macmillan.
b. LITERATURA:
AUERBACH, Patrícia. O lenço. 1. ed. São Paulo: Brinque-Book, 2013.

COSTA, Ana Rosa. Casa de passarinho. Curitiba: Positivo, 2018.

EDUAR, Gilles. Poesias do Nilo. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 2009.

MERINO, Gemma. O crocodilo que não gostava de água. São Paulo: BrinqueBook, 2020.

D) INÍCIO DO ANO LETIVO:
a. REUNIÃO DE PAIS: 01 de fevereiro de 2021, às 16h;
b. INÍCIO DAS AULAS: 03 de fevereiro de 2021.

BANCO VIRTUAL DE LIVROS
Plataforma virtual disponível no ConeCSA destinada a favorecer a compra, a venda e/ou troca
dos livros didáticos e paradidáticos adotados pela escola. Acesse aqui o BANCO DE LIVROS.
*disponível a partir de 14/12/2020.
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