
01 Brinquedo Pedagógico (Plástico) 
01 Avental plástico
01 Esteira
02 Caixas de giz de cera groso (Jumbo)
01 Caixa de pincel grande com 12 cores
04 Caixas de tinta guache
02 Livros de Literatura Infantil (Projeto Ciranda de Leitura) 
02 Caixas de cola colorida 
02 Colas de isopor
02 Cola branca
01 Pincel de pêlo chato nº 16
01 Jogo Americano - À venda no Palácio dos Plásticos 
(Praça Coluna da Hora)
02  Caderno de desenho grande 
01 Maleta com alça e fecho frontal 
01 Resma de papel A4
1 Estojo plástico transparente com tampa ( Estilo porta 
mamadeira)

Observações:
* Entrega do material escolar individual: 16/01/2023.
* Conforme a necessidade de reposição desses materiais será comunicado à família previamente pelas professoras, 
de acordo com o consumo da criança.

Infantil - I

MATERIAL PERMANENTE INDIVIDUAL

Senhores pais e/ou responsáveis,
O material permanente individual deverá vir identificado com o nome do aluno. 
A partir do primeiro dia de aula é obrigatório o uso do fardamento escolar: short, blusa do uniforme, 

sandália ortopédica preta. O uso de casaco é opcional (cor permitida: azul marinho). 
Início das aulas: 18 de janeiro de 2023 (sujeito a alteração). Horário: 7h às 11h/13h às 17h.

01 Roupa reserva (camiseta ou blusa de malha, short, 
calcinha/cueca, identificados).
01 Chinelo infantil para banho
01 Pomada preventiva de assadura 
03 Pacotes de lenços umedecidos 
02 Pacotes de fraldas descartáveis 
01 Copo inox
01 Prato inox 
01 Colher inox
01Shampoo
01 Colônia
01 Toalha de banho (será enviada para casa 
diariamente)
01 Creme dental infantil 
 01 Escova de dente com caixa
 01Mordedor de látex (identificado)

MATERIAL PERMANENTE DA MOCHILA

Na primeira semana, as aulas do Infantil I terminarão às 9h / 15h.
Na segunda semana terminarão às 10h / 16h, depois continuarão no 
horário normal (11h / 17h).



01 Brinquedo Pedagógico (Plástico)
01 Avental plástico
02 Livros de Literatura Infantil (Para ser utilizado no Projeto 
Ciranda de Leitura)
03 Caixas de giz de cera (Triangular)
02 Caixas de massa de modelar
02 Caixas de tinta guache
01 Caixa de cola colorida
01 Cola de isopor
01 Caderno de desenho com 96 fls (formato 275mm x 200mm 
capa dura)
01 Jogo Americano - À venda no Palácio dos Plásticos (Praça 
Coluna da Hora)
01 Resma de papel A4
01 Pomada preventiva de assadura
01 Pacote de lenço umedecido
01 Pente
01 Sabonete líquido
01 Shampoo
01 Colônia
01 Pacote de fralda descartável
01 Depósito de plástico transparente com tampa

Infantil - II

MATERIAL PERMANENTE INDIVIDUAL

01 Toalha de banho 
01 Roupa reserva (camiseta ou blusa de malha, short, 
calcinha/cueca, identificados).
01 Garrafa para água (personalizada) 
01 Creme dental infantil 
01 Escova de dente com caixa 

MATERIAL PERMANENTE DA MOCHILA

Observações:
* Entrega do material escolar individual: 16/01/2023.
* Conforme a necessidade de reposição desses materiais será comunicado à família previamente pelas professoras, de acordo com o 
consumo da criança.

01. COLEÇÃO: Explorar e Descobrir
Educação Infantil -  2 anos
Plataforma de Educação - SAS

RELAÇÃO DOS LIVROS

Senhores pais e/ou responsáveis,
O material permanente individual deverá vir identificado com o nome do aluno. 
A partir do primeiro dia de aula é obrigatório o uso do fardamento escolar: short, blusa do uniforme, tênis 

preto e meia branca. O uso de casaco é opcional (cor permitida: azul marinho). 
Início das aulas: 18 de janeiro de 2023 (sujeito a alteração). Horário: 7h às 11h/13h às 17h.

Na primeira semana, as aulas do Infantil II terminarão às 9h / 15h.
Na segunda semana terminarão às 10h / 16h, depois continuarão no 
horário normal (11h / 17h).

Obs. Aquisição do material didático do Sistema de Ensino SAS estará disponível no Espaço Sant´Ana ou 
no site do colégio, através do link www.santanavirtual.com.br.



01 Jogo educativo Brincando com as Letras de plástico 
(com 173 peças)
01 Jogo educativo dos números em E.V.A
01 Bacia pequena
02 Lápis Triangular
01 Borracha
01 Caixa de lápis de cor (pequena) Triangular
02 Caixas de lápis de cera (grande) Triangular
01 Caixa de pincel com 12 cores
02 Colas de isopor
04 Caixas de massa de modelar
01 Cola branca
01 Caixa de tinta guache
01 Caixa de cola colorida
01 Caderno de desenho grosso com 96 fls (formato 
275mm x 200mm capa dura)
01 Jogo Americano - À venda no Palácio dos Plásticos 
(Praça Coluna da Hora)
01 Resma de papel A4
01 Pasta fina organizadora de plástico com elástico

Infantil - III

MATERIAL PERMANENTE INDIVIDUAL

01 Garrafa para água personalizada 
 01 Escova infantil com caixa 
01 Creme dental infantil 
01 Roupa reserva (camiseta ou blusa de malha, short, 
calcinha/cueca, identificados)

MATERIAL PERMANENTE DA MOCHILA

Observações:
* Entrega do material escolar individual: 16/01/2023.
* Conforme a necessidade de reposição desses materiais será comunicado à família previamente pelas professoras, de acordo 
com o consumo da criança.

01. COLEÇÃO: Explorar e Descobrir
Educação Infantil -  3 anos
Plataforma de Educação - SAS

RELAÇÃO DOS LIVROS

01 Pincel de pêlo chato nº 16
01 Tesoura ponta grossa
01 Brinquedo Pedagógico de Plástico
01 Gibis
02 Livros de Literatura Infantil (Projeto Ciranda de Leitura)
01 Avental de plástico
01 Sabonete líquido
01 Colônia

Senhores pais e/ou responsáveis,
O material permanente individual deverá vir identificado com o nome do aluno. 
A partir do primeiro dia de aula é obrigatório o uso do fardamento escolar: short, blusa do uniforme, tênis 

preto e meia branca. O uso de casaco é opcional (cor permitida: azul marinho). 
Início das aulas: 18 de janeiro de 2023 (sujeito a alteração). Horário: 7h às 11h/13h às 17h.

Na primeira semana, as aulas do Infantil III terminarão às 9h / 15h.
Na segunda semana terminarão às 10h / 16h, depois continuarão 
no horário normal (11h / 17h).

Obs. Aquisição do material didático do Sistema de Ensino SAS no Espaço Sant´Ana ou no site do colégio, 
através do link www.santanavirtual.com.br.



02 Livros de Literatura Infantil (Projeto Ciranda de Leitura)
01 Tesoura ponta grossa
01 Brinquedo Pedagógico
01 Avental de plástico
01 Sabonete líquido
01 Colônia
01 Caixa de giz de cera
02 Caixas de lápis de cor
05 Lápis com borrachas ponteiras
01 Estojo de pincel fino com 12 cores (Acrilex)
02 Apontadores
01 Caderno de desenho com 96 fls (formato 275mm x 
200mm capa dura)
01 Caderno de pesquisa  com 96 fls sem arame (formato 
200mm x 275mm capa dura) 
01 Cola de isopor
03 Caixas de massa de modelar (Acrilex)
01 Caixa de tinta guache
01 Caixa de cola colorida
01 Jogo Americano - À venda no Palácio dos Plásticos 
(Praça Coluna da Hora)
01 Resma de papel A4

Infantil - IV

MATERIAL PERMANENTE INDIVIDUAL

01 Short azul marinho 
01 Creme dental infantil 
01 Escova de dente com caixa 
01 Garrafa para água (Personalizada com o nome da 
criança)
01 Estojo

MATERIAL PERMANENTE DA MOCHILA

Observações:
* Entrega do material escolar individual: 16/01/2023.
* Conforme a necessidade de reposição desses materiais será comunicado à família previamente pelas professoras, de acordo 
com o consumo da criança.

01. COLEÇÃO: Explorar e Descobrir
Educação Infantil - 4 anos
Plataforma de Educação - SAS

RELAÇÃO DOS LIVROS

Senhores pais e/ou responsáveis,
O material permanente individual deverá vir identificado com o nome do aluno. 
A partir do primeiro dia de aula é obrigatório o uso do fardamento escolar: short, blusa do uniforme, tênis 

preto e meia branca. O uso de casaco é opcional (cor permitida: azul marinho). 
Início das aulas: 18 de janeiro de 2023 (sujeito a alteração). Horário: 7h às 11h/13h às 17h.

Obs. Aquisição do material didático do Sistema de Ensino SAS no Espaço Sant´Ana ou no site do colégio, 
através do link www.santanavirtual.com.br.



Infantil - V

Observações:
* Entrega do material escolar individual: 16/01/2023.
* Conforme a necessidade de reposição desses materiais será comunicado à família previamente pelas professoras, de acordo 
com o consumo da criança.

01. COLEÇÃO: Explorar e Descobrir
Educação Infantil - 5 anos
Plataforma de Educação - SAS

RELAÇÃO DOS LIVROS

01 Avental de plástico
01 Brinquedo pedagógico -  
01 Jogo educativo do alfabeto em E.V.A
01 Gibi
01 Sabonete líquido
01 Colônia
02 Livros de Literatura Infantil (Projeto Ciranda de Livros)
01 Tesoura Ponta Grossa
03 Caixas de massa de modelar DOUGH (grande) 
02 Cola de isopor
01 Cola branca
01 Cola em bastão
01 Caixa de cola colorida
02 Caixas de tinta guache
02 Caixas de lápis de cor com 12 cores
15 Lápis com borrachas ponteiras
01 Estojo de pincel fino com 12 cores
01 Estojo de pincel grosso com 12 cores
01 Pincel de pêlo chato nº 12
02 Apontadores
01 Caderno de desenho grosso com 96 fls (formato 
275mm x 200mm capa dura)

MATERIAL PERMANENTE INDIVIDUAL

01 Short azul marinho 
01 Creme dental infantil 
01 Escova de dente com caixa 
01 Garrafa para água (Personalizada com o nome da 
criança)
01 Estojo com: lápis de cor, lapis de escrever, uma 
borracha e um apontador. 

MATERIAL PERMANENTE DA MOCHILA

01 Caderno de pesquisa com 96 fls (tamanho 
200mmx275mm capa dura) sem arame.
01 Cadernos de pauta dupla (azul)
01 Jogo Americano - À venda no Palácio dos Plásticos 
(Praça Coluna da Hora)
01 Resma de papel A4.
03 fotos 3x4 - atual 

Senhores pais e/ou responsáveis,
O material permanente individual deverá vir identificado com o nome do aluno. 
A partir do primeiro dia de aula é obrigatório o uso do fardamento escolar: short, blusa do uniforme, tênis 

preto e meia branca. O uso de casaco é opcional (cor permitida: azul marinho).  
Início das aulas: 18 de janeiro de 2023 (sujeito a alteração). Horário: 7h às 11h/13h às 17h.

Obs. Aquisição do material didático do Sistema de Ensino SAS no Espaço Sant´Ana ou no site do colégio, 
através do link www.santanavirtual.com.br.
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