COLÉGIO SANTO AGOSTINHO – UNIDADE GUTIERREZ
LISTA DE MATERIAL 2019
EDUCAÇÃO INFANTIL – MATERNAL

1. MATERIAL INDIVIDUAL DO ALUNO:.
•

01 aquarela de pastilhas de 12 cores.

•

01 caixa de lápis de cor triangular grosso (12 cores).

•

01 apontador grosso para lápis de cor – com depósito.

•

01 caixa de marcador hidrográfica Jumbo, ponta grossa (12 cores).

•

01 caixa de gizão de cera (12 cores).

•

02 canetas, cor preta, PONTA POROSA – hidrográfica 20mm.

•

01 bloco colorido Criativo Cards 120/m², A3, com 32 folhas e 08 cores.

•

01 tesoura sem ponta com o nome gravado.

•

01 pasta catálogo com 20 plásticos – Science and Language.

•

01 fantasia.

•

01 conjunto de dedoche ou fantoche com personagens de contos clássicos.

•

01 brinquedo para Jogo Simbólico (sugestão: escritório, salão de beleza, mecânico, dentista, médico)

•

01 merendeira contendo: 01 guardanapo de pano e squeeze para bebida – estes objetos deverão ser
enviados diariamente.

•

01 mochila contendo:


01 saboneteira;



01 toalha de banho;



01 pacote de lenço umedecido;



01 conjunto de uniforme;



01 cueca ou calcinha;



01 par de chinelos ou sandália anatômica.

2. BIBLIOTECA DE SALA:
•

02 livros de histórias infantis – *ver sugestão na lista em anexo.

•

02 revistas que contenham gravuras de animais, paisagens, objetos (Pais e Filhos, Cláudia, Viagem, etc.).

•

01 revista em quadrinhos.

ATENÇÃO!
Todo o material deverá ser marcado com o nome completo do aluno e entregue, num único pacote, devidamente
identificado, no dia 04 de fevereiro, para a professora da turma, exceto a mochila e a merendeira.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

1. INÍCIO DAS AULAS EM 2019: 05 de fevereiro.
•

Turno da manhã: 7h35.

•

Turno da tarde: 13h20.

2. TRANSPORTE ESCOLAR: O Colégio Santo Agostinho não credencia ou mantém qualquer relação comercial
ou contratual com os transportadores, ou seja, a responsabilidade pela contratação deste serviço é exclusiva dos
pais ou responsáveis.
3. UNIFORME DO COLÉGIO SANTO AGOSTINHO: Consultar informações no site

EDITORA BRINQUE-BOOK



























Abra com cuidado! Um livro mordido!
O lobinho bom
Vai embora grande monstro verde
Gigantossauro
Fofinho
Maria vai com as outras
Léo e Albertina
Escola de monstros Madame Mo
Clact... Clact... Clact...
O camaleão descobre as cores
Sete cachorros amarelos
O disfarce dos animais
O que tirou o sono dos animais?
Gatinho levado
Grunter – a história de um porco insuportável
Oi, au-au!
A princesa e as ervilhas
Pedro e Tina
No coração e na bolsa
Mamãe é um lobo
O urso esfomeado
Pato atolado
O urso rabugento
Nestor
Chapeuzinho redondo
Nhac!

EDITORA CIA DAS LETRAINHAS



Rino, o rude
Fome de monstro

EDITORA DCL


















Cachinhos dourados e os três ursos
João e o pé de feijão
Chapeuzinho vermelho
Os três porquinhos
A galinha ruiva
Cachinhos dourados e os três ursos
O mundinho
As cores do mundinho
As formas do mundinho
As brincadeiras do mundinho
Os animais do mundinho
O mundinho azul
As famílias do mundinho
Um mundinho para todos
Vamos abraçar o mundinho
Os opostos do mundinho
O mundinho de boas atitudes

EDITORA SALAMANDRA







Quando nasce um monstro
A vaca que botou um ovo
Viviana, rainha do pijama
Escolinha do mar
Quem tem medo de monstro?
Romeu e Julieta

EDITORA MODERNA














Chapeuzinho vermelho
A festa no céu
Galinha ruiva
A história da baratinha
Os três porquinhos
João e Maria
Branca de neve
O patinho feio
O lobo e os sete cabritinhos
O patinho feio
A formiguinha e a neve
Você troca?
Cocô de passarinho

EDITORA LÊ





O bonequinho doce
O monstro da floresta
Três formigas amigas
A sopa de pedra

EDITORA NOVA FRONTEIRA


A princesa que escolhia

EDITORA CIA DAS LETRAS


O sapo bocarrão

EDITORA CALLIS


Cabritos, cabritões

EDITORA ELEMENTAR


Os três porquinhos e o lobo barrigudo

EDTORA NOVA FRONTEIRA




Que bicho será que fez a coisa?
Que bicho será que botou o ovo?
Badão, o dragão

EDITORA TIBI
EDITORA ÁTICA





A casa sonolenta
Princesa Arabela, mimada que só ela
Sonhos incríveis
Isso é amor



A menina da cabeça quadrada

EDITORA PIU


Bichológico

EDITRA AUTÊNTICA


Os três jacarezinhos

EDITORA PANDA BOOKS


Caixa de brincar

EDITORA ALETRIA


O monstros das cores

EDITORA TONIA CASARIN


Tenho monstros na barriga

PANDA BOOKS


Tudo bem ser diferente



O livro dos sentimentos



O livro da família



O livro da mamãe



O livro do papai



O livro Eu te amo



O livro da paz
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