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LISTA DE MATERIAL - 2022

T5 - EDUCAÇÃO INFANTIL

ESTA LISTA ENCONTRA-SE NO SITE DA ESCOLA: www.escolasanti.com.br

● 2 estojos completos (um para casa e um para a escola) com: 3 lápis grafite
triangulares, 1 borracha, 1 caixa de lápis de cor Faber Castell Eco Triangular com 12
unidades, 1 apontador para lápis triangular (etiquetar todos os materiais do estojo).
● 1 caderno de desenho com espiral e capa dura, 48 folhas (tamanho aproximado
A4)
● 1 lancheira
● 1 toalhinha ou peça de jogo americano para apoiar o lanche
● 1 squeeze para água
● 1 camiseta de adulto usada (para as aulas de artes)
● 1 pasta com 30 plásticos (os alunos poderão reaproveitar a pasta utilizada no ano
anterior)

● 1 pasta com alça Yes ou Dellofine com 37x27cm (para lições de casa)

● 1 sacola de tecido com alça (para empréstimos da biblioteca) – medida
aproximada 35 x 40 cm
● 2 dados para deixar no estojo de casa

Livros de literatura

Título: Salada Saladinha Parlendas
Autor: Maria José Nóbrega e Rosane Pamplona
Editora: Moderna
ISBN: 9788516045746

Título: Livro de histórias
Autor: Georgie Adams
Tradutor: Ana Cecilia de Barros
Editora: Companhia das Letrinhas
ISBN: 9788574062204

Título: Os Minpins
Autor: Roald Dahl
Editora: WMF Martins Fontes
ISBN: 9788578272753

* As leituras acontecerão ao longo do ano. Os livros deverão ficar em casa e serão
solicitados às famílias no período em que os alunos forem utilizar.
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IMPORTANTE

● Todo material deverá ter o nome do aluno.
● O uniforme também deve ter o nome do aluno.
● O material deverá ser entregue à professora no 1º dia aula.
● Na Educação Infantil não fazemos uso de mochila, salvo alunos que participam

de atividades do Santimais.


