
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1. MATERIAL VENDIDO NA ESCOLA: 

 01 agenda escolar padronizada. 

 01 cadernão padronizado para o portfólio. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIVROS
 

2. LIVROS DIDÁTICOS ADOTADOS: 
 

 

TONI ITINERÁRIOS  BAMBINO 

AUTORAS: Angélica Prado 

                    Cristina Hülle 

EDITORA FTD 

 

MUSICALIDADE - OVINHO  

Observação: 

Um ovinho por aluno 

 

 

 

3. RELAÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL:  
 

ATENÇÃO: Escolher e adquirir quatro títulos da lista abaixo. 
 
 

 

COLEÇÃO CRIANÇAS E BICHOS 

Autora: Therezinha Casassanta/ Editora do Brasil 

 Onde está a mamãe? 

 A tartaruga infeliz 

 Aviso ao rei leão 

 Peixinho dourado vai passear 

 Pluminha procura amigos 

 O coelhinho desobediente 

 Girafinha flor faz uma descoberta 

 O canguruzinho fujão 

 O gatinho perdido 

 Um cachorrinho para Kakau 
 
 

COLEÇÃO PEGUE E LEIA – Editora FTD 

 Quem sou eu? Esta é a minha boca 

 Quem sou eu? Esta é a minha cauda 

 Quem sou eu? Este é o meu pé 

 Quem sou eu? Este é o meu pelo 

 

 

 

 

 

 

 Você viu o cachorrinho? 

 Você viu o gatinho? 

 Você viu o coelhinho? 

 Você viu o patinho? 
 

COLEÇÃO LÊ PRA MIM – Editora FTD 

 Cachinhos de Ouro – Ana Maria Machado 

 Dona Baratinha – Ana Maria Machado 

 Festa no Céu – Ana Maria Machado 

 João e Maria – Flávio de Souza 

 João e o Pé de Feijão – Flávio de Souza 

 O Patinho Feio – Flávio de Souza 

 Os três Porquinhos – Ana Maria Machado 

 O Veado e a Onça – Ana Maria Machado 
 

 

COLEÇÃO QUERO-QUERO – Editora FTD 

 O jabuti que sabia de tudo – Claudio Fragata 

 Mamãe gata e seus pintinhos – Claudio Fragata 

 Pinduca faz um amigo - Claudio Fragata 

 Tingo, o coelho corajoso 
 

 

EDITORA MODERNA: 

 Um amor de confusão – Dulce Rangel 

 O sanduíche da Maricota – Avelino Guedes  

 A Perereca Sapeca - Heliana Barriga  

 O Elefantinho Malcriado – Ana Maria Machado 

  A Casinha do Tatu – Elza Sallut  

 O Coelho Teimoso – Elza Sallut 

 A onça e o saci – Pedro Bandeira 
 

 

EDITORA MELHORAMENTOS: 

 Um amor de família – Ziraldo 
 

 

Editora DCL Difusão Cultural: 

 E o dente ainda doía – Ana Terra 

 

 

 DATA DE ENTREGA DO MATERIAL  
- 30 e 31/01/2019  
- Horário: 7h00 às 11h30 / 14h00 às 17h00  

 INÍCIO DO ANO LETIVO – 04/02/2019 



 

MATERIAIS 
 

4. MATERIAL DE USO INDIVIDUAL: 

 

Obs.: O material listado abaixo deverá ser marcado com o nome 

da criança. 

 01 toalha de rosto (uso higiênico). 

 01 toalha de mão (conservar diariamente na lancheira).  

 01 avental plástico para atividades de arte. 

 01 foto colorida da criança (15x21) para utilização em trabalhos 
pedagógicos. 

 01 fotografia da família (15x21) para utilização em trabalhos 
pedagógicos. 

 02 fotos da criança (3x4) para identificação de relatórios e 
atividades do portfólio. 

 01 uniforme completo com o nome da criança para uso 
emergencial. 

 01 pasta plástica com alça (transparente) para transportar as 
atividades extraclasse. 

 02 caixas de giz de cera com acabamento em madeira (12 cores 

grosso) - A especificação deve-se à orientação do manuseio para 

essa faixa etária. 

 02 caixas de lápis de cor triangular tipo jumbo (12 cores grosso) - 

A especificação deve-se à orientação do manuseio para essa 

faixa etária. 

 02 caixas de lápis hidrocor (12 cores grosso) 

 
 

5. MATERIAL COMPLEMENTAR PARA FINS PEDAGÓGICOS 
 

 01 resma de papel ofício A3 

 01 pacote de papel color set A4 (vermelho ou amarelo) 

 08 folhas de E.V.A (liso: azul, amarelo, branco, laranja, 

marrom, verde, vermelho e preto)  

 06 folhas de E.V.A (estampado) 

 04 folha de E.V.A (atoalhado – 02 azul e 02 branco).  

 08 folha de E.V.A (glíter - azul, rosa, verde e vermelho) 

 02 metros de TNT (01 vermelho e 01 branco) 
 

OBSERVAÇÃO: 
- O Material para fins pedagógicos constitui recurso didático valioso 
que enriquece o processo de ensino aprendizagem. Estão na 
proposta: palitos, olhinhos, papéis diversos, entre outros. 
 

ATENÇÃO: 

 Todos os materiais de uso individual e 

complementar, deverão ser identificados com o nome da 

criança.


• Analisem as marcas do material que vai ser adquirido, 

pois alguns são de péssima qualidade e acabam sendo 

descartados por serem inadequados ao uso. Ex.: massa de 

modelar, tintas, lápis de cor, hidrocor, etc 
 

 Os brinquedos e jogos solicitados são muito 

importantes para as atividades desenvolvidas na Educação 

Infantil, por isso não deixem de trazer, observando sempre 

a qualidade e o tamanho das peças, que devem ser 

grandes, para evitar acidentes.



 Manter diariamente na mochila: 01 toalha de banho, 

fraldas descartáveis para os alunos que ainda utilizam, 

perfume, shampoo e creme de pentear para o banho diário.


 Manter diariamente na lancheira: 01 toalha de mão 

para forrar o espaço onde a criança irá lanchar.


 Sugerimos a quem for comprar os paradidáticos pela 

internet que faça a compra em dezembro ou início de 

janeiro, pois os livros mais procurados esgotam 

rapidamente nas livrarias.



FARDAMENTO 

6. FARDAMENTO ESCOLAR - é obrigatório a partir do 

primeiro dia de aula, pois o uso do uniforme é uma forma de 

identidade dos estudantes Savinianos em qualquer 

atividade do cotidiano escolar. 
 

ATENÇÃO: 

As crianças do Maternal e Nível III devem ter um uniforme 

de reserva na escola para as emergências. Após o uso, a 

professora enviará para ser lavado e devolvido no dia 

seguinte. O mesmo procedimento será feito com toalhas de 

rosto. 

TÊNIS – tênis preto, azul marinho e branco ou com 

detalhes cinza, não sendo permitido tênis de qualquer outra 

cor, inclusive com detalhes de cores fortes ou uso de 

sandálias e crocs. 

MEIAS – cor branca 

ATENÇÃO: 
As crianças da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino 

Fundamental devem usar tênis diariamente, facilitando 

as práticas infantis.  

 

 

 

“As crianças são como tesouros 

confiados a nós por Deus.” 

Beata Savina Petrilli 
 


