COLÉGIO SANTO ANTÔNIO
Av. Presidente Dutra, s/n – Bairro – Capuchinhos
Telefone – 3211- 2999 / 3211-2963
SITE: www.casoc.com.br
E-mail: csa@casoc.com.br

RELAÇÃO DE MATERIAIS
GRUPO 02

 Os pais poderão adquirir os livros no stand “COMÉRCIO DE LIVROS”, instalado no Colégio,
no mês de janeiro a partir do dia 04/01/2018.









A AGENDA ESCOLAR SERÁ PADRONIZADA E ADQUIRIDA NA ESCOLA. (OPCIONAL)
1. LIVRO DIDÁTICO – COLEÇÃO PESSOINHAS INTEGRADO (MATERNAL) – AUTORAS:
RUTH ROCHA E ANNA FLORA / EDITORA FTD.







2. UM LIVRO CLÁSSICO INFANTIL: Chapeuzinho Vermelho, Os três porquinhos, Branca de Neve e os sete anões,
Cinderela, João e Maria...







3. UM LIVRO DA COLEÇÃO “PEGUE E LEIA” - AUTORES: ORCHARD BOOKS E SMRITI PRASADAM - EDITORA FTD


















- Você viu o patinho?

- Você viu o gatinho?
- Você viu o coelhinho?
- Você viu o cachorrinho?
- Quem sou eu? Este é o meu pelo.
- Quem sou eu? Este é o meu pé.

- Quem sou eu? Esta é a minha cauda.
- Quem sou eu? Esta é a minha boca.
- Meu dia: Hora do banho.
- Meu dia: Hora de dormir.
- Meu dia: Hora de comer.
- Meu dia: Hora de brincar.

4. LITERATURA INFANTIL (Escolher UMA das sugestões abaixo):
- Bibi compartilha as suas coisas (Autor: Alejandro Rosas)
- Tô indo! (Autor: Mathieu Maudet)
- Calma, Camaleão! (Autora: Laurent Cardon)
- O caso do bolinho (Autora: Tatiana Belinky)
- Bom dia, todas as cores! (Autora: Ruth Rocha)
- A chuvarada (Autoras: Isabella / Angiolina)
- Confusão no jardim (Autor: Ferrucio Verdolin)
- O bichinho da maçã (Autor: Ziraldo)
- O ovo (Autor: Ivan e Marcello)
- O grande rabanete (Autora: Tatiana Belinky)
- Tchim! (Autora: Virginie Morgand)

MATERIAL USO COLETIVO
 500 fls.de papel ofício – tamanho A4


















MATERIAIS INDIVIDUAIS:
- Um item lúdico (boneca, panelinha, escova, prancha, secador, liquidificador, ferramentas,
etc) adequado para faixa etária.
- Um carro GRANDE plástico (para puxar)
- Uma bola plástica
- Três blocos para desenho A3 (20 páginas) – 140 g/m²
- Um bloco criativo liso (dupla face) tamanho A3 (Formato 297mmx420mm/120g/m²)
- Duas pastas de bloco criativo (Formato 210 mm X 297 mm)
- Um avental plástico para atividades de pintura
- Uma tesoura sem ponta (personalizada com o nome da criança)
- Uma almofada (personalizada com o nome da criança)
- Uma pasta maleta na altura de 4 cm (com elástico – cor: vermelho)
- Uma tela para pintura (tamanho 30X40)
- Oito classificadores transparentes (rápido)
- Um classificador transparente com elástico (fino)
- Uma caixa de lápis cera (grande)











MANTER NA MOCHILA DO ALUNO:
- Um kit para lanche personalizado com o nome da criança (copo, prato, talheres e uma toalha pequena).
- Uma muda de roupa
- Um creme de assadura
- Uma toalha de banho identificada
- Lenço umedecido
- Sete fraldas descartáveis (repor semanalmente)
- Um perfume infantil
- Um par de sandálias confortáveis (tipo havaianas)
- Uma escova de dente
- Um pente ou escova de cabelo
- Um creme dental sem flúor





MATERIAIS OPCIONAIS:
- Uma caixa de piloto com doze unidades (colorido)
- Um pacote de folhinha para enfeitar docinhos (moranguinhos, laranjinhas)
- Um pacote de fru-fru
- Dois frascos de anilina (líquida)
- Um pacote de lantejoulas (da maior)
- Uma dúzia de botões grande
- Um pacote de forminha de papel (margarida)
- Um pacote de olhos de boneca
- Um pacote de embalagens decorativas (50 unidades)
- Um pacote de flor de massa (grande)




KIT SUCATA – OBJETOS QUE JÁ POSSUAM EM CASA E QUE ESTEJAM SEM USO.



Escolher DUAS das sugestões:














Teclado de computador
Mouse
Telefone

Celular
Calculadora
Notebook ou laptop

OBS.: Caso os Pais não entreguem os itens opcionais (que são individuais) nessa data,

receberão a solicitação desse material na época do uso. ( Realização de Projetos, Eventos da
série e outros).
AVISOS IMPORTANTES
 Em caso de dúvida, não marque os materiais com caneta, aguarde a conferência pelos professores.
 Os livros deverão ser forrados com plástico grosso e transparente e com o nome da criança na capa.
 Seja pontual na entrega dos materiais no dia marcado pelo Colégio; assim estará colaborando para o
nosso bom funcionamento.
 Todo material relacionado na lista é indispensável para a realização das atividades pedagógicas e
maior aprendizagem do aluno.

UNIFORME
UNIFORME DIÁRIO - Short padronizado e camisa rosa, para ambos os sexos. Tênis ou sapato preto,
branco, cinza ou de cores claras.
UNIFORME DE EDUCAÇÃO FÍSICA - Short vermelho, camisa branca (padronizada) e tênis preto,
branco, cinza ou de cores claras.

DIA 01 / 02 / 2018 - ENTREGA DE MATERIAIS DOS ALUNOS DO GRUPO 02 AO 5º ANO
NESSE DIA AS PROFESSORAS FICARÃO DE PLANTÃO PARA RECEBER PAIS OU RESPONSÁVEIS COM
OS MATERIAIS DO (A) ALUNO (A) NO TURNO QUE A CRIANÇA ESTUDARÁ.
HORÁRIOS: 7:30h às 11:00h (TURNO MATUTINO) e 13:30h às 16:30h (TURNO VESPERTINO).
NÃO RECEBEREMOS MATERIAIS NO DIA 02/02/2018. CASO A ENTREGA NÃO SEJA REALIZADA NO DIA
ESTABELECIDO, FAVOR AGENDAR COM A PROFESSORA UMA NOVA DATA.

- INÍCIO DAS AULAS 2018 - DIA 05 DE FEVEREIRO

