
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

GRUPO 02 – 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. LIVRO DIDÁTICO: MARCHA CRIANÇA - Educação Infantil: 2 anos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. A AGENDA ESCOLAR PADRONIZADA - PODERÁ SER ADQUIRIDA NA ESCOLA (Opcional). 
 
4. LITERATURA INFANTIL (Escolher UMA das sugestões abaixo): 
 
AUTORA: EMILIA NUNEZ, EDITORA TIBI 

 

A menina da cabeça quadrada; 
O hipopótamo que usava fralda; 
A jacarezinha que mordia; 
O coelhinho que não sabia esperar; 
Brincar de livro; 
A ursinha que não queria dormir sozinha. 
 

5. LITERATURA INFANTIL (Escolher UMA das sugestões abaixo): 
 

NOME AUTOR 

- Bibi compartilha as suas coisas  Alejandro Rosas       

- Tô indo!  Mathieu Maudet 

- Calma, Camaleão!  Laurent Cardon           

- O caso do bolinho  Tatiana Belinky 

- Bom dia, todas as cores!  Ruth Rocha                       

- A chuvarada  Isabella / Angiolina 

- Confusão no jardim  Ferrucio Verdolin                        

- O bichinho da maçã  Ziraldo 
- O ovo  Ivan e Marcello                                                

- O grande rabanete  Tatiana Belinky 

- Meu crespo é de rainha  Bell Hooks 

- Meninas negras  Madu Costa 

- Que cor é minha cor?  Martha Rodrigues 

- Macaquinho  Ronaldo Simões Coelho 

LIVRO DIDÁTICO: MARCHA CRIANÇA 
 

REFERÊNCIA: 
 

MARCHA CRIANÇA: Educação Infantil: 2 anos/ Maria Teresa Marsico...[et al]. – 5. Ed. – São 
Paulo: Scipione, 2020. Outros autores: Maria Elisabete Martins Antunes, Armando Coelho de 
Carvalho Neto, Vivian dos Santos Marsico. 
 

ATENÇÃO! Na compra do livro, atente-se para a edição e ano de publicação, pois não 

receberemos versões desatualizadas. 

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


- Tchim!  Virginie Morgand 

 
 
 
 

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

- Um item lúdico: boneca, panelinha, escova, prancha, secador, liquidificador, ferramentas, entre outros, adequados para faixa 
etária. Obs.: escolher item feito em material plástico para facilitar a higienização. 
 

- Um brinquedo didático - (Sugestões: quebra-cabeça gigante com 6 ou 12 peças, jogos de encaixe)  
Obs.: escolher item feito em material plástico para facilitar a higienização. 
 

 - Um pen-drive novo (identificado com o nome da criança) a partir de 4GB (retornará para os pais com produção pedagógica);  
- 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 carro GRANDE plástico (para puxar); 
- Uma bola plástica (estilo futebol); 
- Dois blocos para desenho A3 (20 páginas) – 140 g/m²; 
- Dois blocos para desenho A4 (20 páginas) – 140 g/m²; 
- Um avental plástico para atividades de pintura; 
- Uma tesoura sem ponta (personalizada com o nome da criança); 
- Uma pasta maleta na altura de 4 cm (com elástico – cor: vermelha); 
- Uma tela para pintura (tamanho 30X40) - será solicitada na época do uso; 
- Sete classificadores transparentes (rápido); 
- Uma caixa de lápis cera (grande); 
- Uma caixa de hidrocor grosso com doze unidades (colorido); 
- Um lápis 1205 (jumbo triangular);  
- Uma pasta catálogo com 50 folhas (A4); 
- Um pincel para pintura. 
  

 
 

 
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;                                                               
- Uma garrafa (squeeze); 
-Um par de sandálias confortáveis (estilo 
havaianas).         
 

ESCOLHER UMA SUGESTÃO DOS CLÁSSICOS ABAIXO:  
 
 

* Chapeuzinho Vermelho                * Cinderela    
* Os três porquinhos                                      * Branca de Neve e os sete anões 
* João e Maria    * Cachinhos dourados 

* A Galinha Ruiva                                  

FICARÁ NA ESCOLA:    
 
Um nécessaire com no máximo 8cm de altura, contendo: 
- Um creme de assadura; 
- Um lenço umedecido; 
- Um perfume infantil; 
- Um pente ou escova de cabelo; 
- Uma toalha de banho (embalada em saco transparente); 

- Sete fraldas descartáveis (embaladas em saco transparente). 



 
 

 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 sol icitados 
às famílias.  

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

Escolher DUAS das sugestões: Teclado de computador - Celular - Mouse - Telefone - Notebook ou laptop 
 
                                                                     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. Essa entrega será sinalizada pela escola. 
      

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).  
 
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 – 15 DE FEVEREIRO 

 
 

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. 

 


