
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRUPO 03 

RELAÇÃO DE LIVROS E MATERIAIS - 2022 

 
1. INGLÊS - EDUCATE BILINGUAL PROGRAM by Richmond – O material será 

adquirido através do site. Acesse: www.educate.global. Disponilizamos um folder em 
nosso site (www.casoc.com.br) para auxiliar a aquisição do programa. 

Obs: No mês de janeiro/2022 haverá um funcionário da editora Moderna na 

escola para assessorar os responsáveis na aquisição do programa. (Consultar 
horários). 

 
2. LIVRO DIDÁTICO:  

Apostila do Sistema de Ensino Anglo  
Educação Infantil – Infantil 2 – Cadernos: 1, 2, 3 e 
4; 1. Ed. – São Paulo: SOMOS Sistemas de Ensinos 

 
 

Os pais poderão comprar os materiais didáticos a partir do dia 03/01 da forma que elas 
preferirem. Atualmente, são oferecidas 3 (três) opções de compra: 
 

1. Pelo site pluriconnect.com.br chave de acesso: 211322 
 

2. Pelo aplicativo PluriConnect, que pode ser baixado nas lojas Play Store ou App Store; 
 

3. Presencialmente nos Pontos de Vendas montados nas dependências da escola. 
 
3. A AGENDA ESCOLAR PADRONIZADA - PODERÁ SER ADQUIRIDA NA ESCOLA 

(Opcional). 
 

4. ESCOLHER UMA SUGESTÃO 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 

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 

 
MATERIAIS DE USO COLETIVO 
 

 500 folhas de papel ofício – tamanho A4; 
 Uma cola branca pequena; 

 Duas caixas de massa de modelar (SOFT); 
 Uma cola de silicone líquida - 100ml; 
 Uma folha de E.V.A (com gliter); 

 Um metro de T.N.T amarelo; 
 Canudo (para atividades de artes e psicomotricidade); 

 Dois blocos para desenho A3 branco - 140mg; 
 Uma caixa de cola colorida; 
 Dois envelopes grandes; 

 Duas cartolinas (branca ou colorida); 
 Um fitilho; 

 1 pasta de bloco criativo liso A3- dupla face; 
 Uma revista velha para recorte. 
 

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 12 ou 36 peças, jogos 
de encaixe, jogos de palavras, pequeno construtor) Obs.: escolher item feito em 

material plástico para facilitar a higienização; 
 Uma caixa organizadora 12 L (36 cm de comprimento, 25 cm de largura e 22 cm de 

altura) – Obs.: a caixa será usada para armazenar os itens individuais do aluno; 

 Um KIT com 5 máscaras descartáveis (ficarão na escola); 
 Uma tesoura sem ponta (personalizada); 

 Um avental plástico para pintura; 
 Uma tela para pintura (tamanho 30X40) - Será solicitada na época do uso; 



 05 classificadores transparentes (rápidos); 
 Uma caixa de giz de cera; 
 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 lápis de cor com 12 cores - Grande 

 Uma vassoura pequena e uma pá; 
 Um regador infantil; 

 Um balde de praia; 
 1 pacote de argila; 
 Um pincel; 

 Dois blocos para desenho A4 branco – 140mg; 
 Uma pasta maleta tamanho A3;  

 Uma Bolinha de Sabão; 
 Duas caixas de tinta guachê – 15 ml – 6 cores p/ (1º Semestre) e (2º Semestre); 
 Uma Bucha (para pintura); 

 Um Instrumento Musical (Tambor, violão, chocalho, xilofone, pandeiro). 
 

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). 

 
MATERIAIS OPCIONAIS: 

 

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

AVISOS IMPORTANTES 
 

Os pais poderão adquirir os livros no stand “COMÉRCIO DE LIVROS”, instalado no 
Colégio, no mês de janeiro, a partir do dia 03/01/2022. 

 
 Os livros deverão ser forrados com plástico grosso e transparente e com o nome da 

criança na capa abaixo do plástico, para facilitar a limpeza (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. 

 No recebimento do Material do Anglo, a família receberá um kit contendo 4 

PARADIDÁTICOS, que serão utilizados durante o ano letivo de 2022. 
 No início do ano, será entregue aos pais o material do Programa Líder em Mim, que será 

utilizado pelo aluno, durante o ano letivo de 2022, reforçamos que este material não 
terá custo para os pais. 

 ENTREGA DE MATERIAIS DOS ALUNOS DO GRUPO 02 AO 5º ANO: 28/01 (No 
turno do aluno) 

 

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 – 02/02/2022 


