
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

GRUPO 03 – EDUCAÇÃO INFANTIL 
 RELAÇÃO DE LIVROS E MATERIAIS – 2021 

 
1. INGLÊS - O EDUCATE BILINGUAL PROGRAM da EDITORA RICHMOND SÓ SERÁ ADQUIRIDO ACESSANDO O 
PORTAL: www.educate.global (material presente na plataforma do programa de ensino para a Educação Bilíngue 2021). 
Obs.: consultar o site (www.casoc.com.br) para acessar o tutorial de compra. 
 
 
2. LIVROS: PROJETO ÁPIS- volume 1 (Matemática) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. A AGENDA ESCOLAR PADRONIZADA - PODERÁ SER ADQUIRIDA NA ESCOLA (Opcional). 
 

4. ESCOLHER DUAS SUGESTÕES DE LITERATURA INFANTIL:  
 

NOME AUTOR EDITORA 

O lápis da fada Magui  Editora Formato 

Tô dentro, tô fora... Alcy Editora Formato 

Tomar banho é uma encrenca! Manuela Monari e Benjamin Chaud Editora Caramelo 

Marcelo, Marmelo, Martelo Ruth Rocha Editora Salamandra 

Para que serve uma barriga tão grande Rosa Amanda Strausz Editora FTD 

Rita não grita Flavia Muniz Editora Melhoramentos    

O bichinho da maçã Ziraldo Editora Melhoramentos 

Camila fez uma besteira Delvaux, Nancy Petgny Editora Larousse Júnior 

Diversidade Tatiana Belink Quinteto Editorial 

A chuvarada Isabella e Angiolina Editora FTD                                                           

A abelha abelhuda Heliana Barriga Editora FTD 

Dormir fora de casa  Ronaldo Simoes Coelho Editora FTD 

A laranja colorida Ronaldo Simoes Coelho Editora FTD 

Macaquinho Ronaldo Simoes Coelho Editora FTD 

Mariana do contra Rose Sordi Editora FTD 

A perereca sapeca  Heliana Barriga e Mário Barata Editora FTD 

O gato de botas Ana Maria Machado Editora FTD 

O soldadinho de chumbo Andersen Editora FTD 

O tapa Ciça Editora FTD 

Confusão no jardim Ferrucio Verdolim Filho Editora FTD 

Dona Baratinha e João Ratão  Ana Oom  Editora FTD 

A casa sonolenta Audrey Wood  Editora Ática               

A margarida friorenta Fernanda Lopes de Almeida Editora Ática  

LIVRO DIDÁTICO: PROJETO ÁPIS- VOLUME 1- Matemática 
 

REFERÊNCIA: 
PROJETO ÁPIS: Educação Infantil: Matemática: volume 1 ao 3/ Luiz Roberto Dante, 
Noemi Bianchini. —2. Ed.—São Paulo: Ática 2020. 
 
ATENÇÃO! Na compra do livro, atente-se para a edição e ano de publicação, pois 
não receberemos versões que não estejam atualizadas. 
 

http://www.casoc.com.br/


Maria vai com as outras Sylvia Orthof Editora Ática 

Menina bonita do laço de fita Ana Maria Machado Editora Ática 

A bruxa ataca de panela Sonia Junqueira Editora Formato 

O livro de números do Marcelo Ruth Rocha Quinteto Editorial 

Bom dia todas as cores Ruth Rocha Quinteto Editorial          

Rubião gatão, o gato trapalhão Lilian Sypriano Editora Formato 

Dentro da casa tem...  Márcia Alevi Editora Scipione 

Avental que o vento leva Ana Maria Machado Editora Ática 

Olimpíada animal Graziela R. S. Costa. Editora SM 

A curiosidade premiada Fernanda Lopes de Almeida Editora Ática 

Pinote, o fracote e Janjão, o fortão.  Fernanda Lopes de Almeida Editora Ática 

João feijão Sylvia Orthof Editora Ática 

Fada cisco quase nada Sylvia Orthof. Editora Ática 

A boca do sapo Mary França Editora Ática 

A operação do Tio Onofre Tatiana Belinky Editora Ática 

A planta e o vento Lygia Camargo Silva Editora Ática 

O menino que descobriu as palavras  Cineas Santos Editora Scipione 

Camila não quer emprestar seus 
brinquedos 

Nancy Delvaux e Aline de Pétigny Editora Larousse Júnior 

O cabelo de Lelê Valéria Belém Editora Ibep Júnior 

Amoras  Emicida Companhia das Letrinhas 

Tudo bem ser diferente Todd Parr Editora Saraiva 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
MATERIAIS DE USO COLETIVO     
 

- 500 folhas de papel ofício – tamanho A4; 
- Uma cola branca pequena; 
- Duas caixas de massa de modelar (mais flexíveis); 
- Uma cola de silicone líquida - 100ml; 
- Um bloco criativo decorado (dupla face) tamanho A3 (Formato 297mm x 420 mm - 120g/m2); 
- Uma folha de E.V.A rosa;  
- Uma folha de E.V.A estampada;  
- Um metro de T.N.T vermelho. 
 
 
MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL   
 

- Uma caixa organizadora 16 L (medida (L) 34,3x3x (P) 19,0x (A) 11,7 cm) - Obs.: a caixa será usada para armazenar os itens 
individuais do aluno. 
- Um KIT com 5 máscaras descartáveis (ficarão na escola); 
- Um pen drive novo identificado, acima de 4gb (retornará para os pais com produção pedagógica);  
- Uma tesoura sem ponta (personalizada); 
- Um avental plástico para pintura; 
- Uma tela para pintura (tamanho 30X40) - Será solicitada na época do uso; 
- Sete classificadores transparentes (rápidos); 
- Duas caixas de giz de cera (112 gramas); 
- Uma caixa de giz de cera (Retrátil - fino); 
- UM ESTOJO PEQUENO (para armazenar materiais de uso diário e individual); 
- Dois lápis 1205 (Jumbo Triangular); 
- Uma borracha (Grande); 
- Um apontador para lápis jumbo; 
- Uma caixa de hidrocor grosso com doze unidades (colorido); 
- Uma caixa de caneta hidrográfica com doze unidades; 
- Três blocos para desenho A3 branco - 140mg; 

5. ESCOLHER UMA SUGESTÃO DOS CLÁSSICOS ABAIXO:  
 
 

* Rapunzel                                    * Os três porquinhos                                   * Cinderela                                                  
* João e Maria                               * A Princesa e o Sapo                                * Branca de Neve                                       
* Chapeuzinho Vermelho              * A Bela Adormecida                                  * A Bela e a Fera 

 



- Um pincel;   
- Um caderno ATA (50 folhas); 
- Três blocos para desenho A4 branco – 140mg; 
- Uma maleta branca (especificação: Pasta ABA com elástico oficia. Lombo DELLOFINE. 4 cm); 
- Dois pares de luvas de vinil sem amido (Tamanho P); 
- Três toucas descartáveis.  
 
 
- Um item lúdico (sugestões: boneca, carro, panelinha, escova, secador, prancha e ferramentas).  Obs.: escolher item feito 
em material plástico para facilitar a higienização.  
 
- Um item didático (sugestões: quebra-cabeça gigante com 12 ou 24 peças, jogos de encaixe). Obs.: escolher item feito em 
material plástico para facilitar a higienização.  
 
 
MANTER NA MOCHILA DO ALUNO 
 

 - Um kit para lanche personalizado com o nome da criança (copo, prato, talheres, uma toalha pequena e uma toalha de 
banho). 
- Uma muda de roupa, uma toalha de banho identificada, um par de sandálias confortáveis (estilo havaianas ).    
- Uma garrafa (squeeze). 
 

 5 kits com máscaras de tecido (1 para cada dia da semana): 

 Cada kit deverá conter 3 máscaras nas cores azul, amarela e branca (uma de cada cor); 

 As máscaras devem ter como cor predominante ou cor de fundo as sinalizadas acima (branca, amarela e 
azul); 

 Todas as máscaras deverão ser identificadas com o nome da criança; 

 A criança deverá vir todos os dias com a máscara BRANCA para facilitar o monitoramento nas trocas 
periódicas. 

 
 
MATERIAIS OPCIONAIS: 
 
- Na ocasião que a Escola necessitar de algum material para fins pedagógicos individuais, esses serão solicitados às famílias.  
 
 

AVISOS IMPORTANTES 
 

 
 
 
 
 
 
 
- Os livros deverão ser forrados com plástico grosso e transparente e com o nome da criança na capa (atentem-se para a 
referência do livro). 
- Todo material relacionado na lista é indispensável para a realização das atividades pedagógicas e maior aprendizagem do 
aluno.    
- ENTREGA DE MATERIAIS DOS ALUNOS DO GRUPO 02 AO 5º ANO: os materiais só serão entregues na retomada 
das aulas presenciais. 
 
      

UNIFORME 
 

UNIFORME DIÁRIO – Calça ou bermuda cinza (de helanca ou tactel) padronizada e camisa rosa, para ambos os 
sexos. Tênis ou sapato preto, branco, cinza ou de cores claras com meias antiderrapantes (estilo pilates).  
 

Os pais poderão adquirir os livros no stand “COMÉRCIO DE LIVROS”, instalado no Colégio, no mês  
de janeiro, a partir do dia 18/01/2021. 

Na compra do livro didático no stand instalado no Colégio, os responsáveis terão: 

- 5% na compra do livro- dividindo em até 10 parcelas; 

- 10% na compra do livro à vista. 

 



Obs.: seguindo o PROTOCOLO SANITÁRIO da escola, o aluno permanecerá na sala de aula com as meias 
antiderrapantes e sem os sapatos. 
 
UNIFORME DE EDUCAÇÃO FÍSICA - Short vermelho, camiseta branca com vermelho (padronizada) e tênis preto, 
branco, cinza ou de cores claras. 
 

INÍCIO DAS AULAS – 17 DE FEVEREIRO  


