
 

 

LISTA DE LIVROS E MATERIAIS ANO 2022 

 
MATERNAL 

 
LIVROS AUTOR(A) EDITORA 

Viver Valores Kit Especial – 2 anos Amélia e Galvão Construir 

 
MATERIAL DE USO PESSOAL (fica em casa) 
01 – Agenda Escolar 
01 – Caderno de desenho grande (48 folhas) 
01 – Caderno capa dura grande (1 matéria) 
01 – Bolsa escolar / estojo  

01 - KIT: lancheira, toalha e copo personalizado. 
01 – Caixa Giszão de cera c/12  
01 – Caixa de massa de modelar  

 
MATERIAL PEDAGÓGICO (FICA NO COLÉGIO) 
01 – Caixa Giszão de cera c/12  
02 – Caixa de massa de modelar  
01 – Caixa de pintura a dedo c/4 
04 – Fls. emborrachado 100x180 04mm  
04 – Fls. de pape1 de presente infantil 
02 – Fls. de Coloset 
02 – Metros de papel contato infantil 
02 - Creponzão fantasia (dourado) 

02 – Rolos de fita adesiva colorida 
01 - Pincel nº12 (chato) 
01 – Pacote de algodão 
10 - Cartelas de adesivos infantil 
02 – Papel Laminado (verde e vermelho) 
01 – Pacote de filipinho (arte) 
01 – pacote de palitos de picolé colorido.

TAXA: R$150,00 
 

INFORMAÇÕES 
01. Início do ano Letivo 01/02/2022. Horário 07:20 as 11:20 (manhã) e 13:20 as 17:20 (tarde) 
02. Os responsáveis do Estudante deverão confirmar livros e materiais com a escola e posteriormente identificá-los com o 
nome e série do aluno/a. 
03. Adaptação de alunos novatos: 31/01/2022 (Manhã: 07:20 as 10:00/ Tarde: 13:20 as 16:00)  
04.  Reunião de Pais (Ed. Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio: 28/01/2022) Horário: 19:00 

1. O pagamento da taxa compete ao material pedagógico, que fica no Colégio, utilizado pelo aluno durante o ano letivo. 
2. Caso a família opte pela compra do material pedagógico, deverá entregá-lo nos horários de 08:30 as 11:30 e 14:00 as 16:00, a partir 

do dia 07 de fevereiro. 
05. O uso do Uniforme COMPLETO é fundamental para acesso do estudante ao Colégio.  
06. É importante que os responsáveis do estudante providenciem um fardamento para troca, em caso de necessidade, marcado 
com o nome da criança. (Fralda descartável caso o aluno use). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

LISTA DE LIVROS E MATERIAIS ANO 2022 

JARDIM I 
 

LIVROS AUTOR(A) EDITORA 
Viver Valores Kit Especial – 3 anos Amélia e Galvão Construir 
Essa Mãozinha Vai Longe (vol 01) Thayanne Gabryelle Brasil 
Vamos Trabalhar (caderno de atividades/ ed. Infantil 1)  Almeida e Abreu Brasil 

 
 
 
MATERIAL DE USO PESSOAL (fica em casa) 
01 – Agenda Escolar 
01 – Caderno de desenho grande (48 folhas) 
02 – Caderno capa dura grande (1 matéria) 

01 – Caixa Giszão de cera c/12  
01 – Caixa de hidrocor com 12 
01 – Bolsa escolar / estojo / lápis e borracha 
01 - KIT: lancheira, toalha e copo personalizado. 

 
MATERIAL PEDAGÓGICO (FICA NO COLÉGIO) 
02 – Papel laminado 
01 – Coloset 
04 - Fls emborrachado 100x180 04mm  
04 - Fls de papel de presente infantil 
02 – Met. papel contato com desenhos infantis 
01 - Caixa Giszão de cera c/12 
02 - Caixa de massa de modelar  
01 - Caixa de hidrocor com 12 
02 - Creponzão fantasia  

01- Pacote de palitos de picolé 
10 – Lápis com borracha 
01 - Caixa de pintura a dedo c/4 
01 - Pincel nº12(chato) para pintura 
01 – Pacote de algodão  
10 - Cartelas de adesivo infantil 
02 - Crepom 
01 – pacote filipinho (arte) 

TAXA: R$150,00  
 

INFORMAÇÕES 
01. Início do ano Letivo 01/02/2022. Horário 07:20 as 11:20 (manhã) e 13:20 as 17:20 (tarde) 
02. Os responsáveis do Estudante deverão confirmar livros e materiais com a escola e posteriormente identificá-los com o 
nome e série do aluno/a. 
03. Adaptação de alunos novatos: 31/01/2022 (Manhã: 07:20 as 10:00/ Tarde: 13:20 as 16:00)  
04.  Reunião de Pais (Ed. Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio: 28/01/2022) Horário: 19:00 

1. O pagamento da taxa compete ao material pedagógico, que fica no Colégio, utilizado pelo aluno durante o ano letivo. 
2. Caso a família opte pela compra do material pedagógico, deverá entregá-lo nos horários de 08:30 as 11:30 e 14:00 as 16:00, a partir 

do dia 07 de fevereiro. 
05. O uso do Uniforme COMPLETO é fundamental para acesso do estudante ao Colégio.  
06. É importante que os responsáveis do estudante providenciem um fardamento para troca, em caso de necessidade, marcado 
com o nome da criança. (Fralda descartável caso o aluno use). 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

LISTA DE LIVROS E MATERIAIS ANO 2022 
 

JARDIM II 
LIVROS AUTOR(A) EDITORA 

Viver Valores Kit Especial – 4 anos Amélia e Galvão Construir 
Essa Mãozinha Vai Longe vol. 2 (Ed. Infantil) Thayanne Gabryelle Brasil 
Vamos Trabalhar (caderno de atividades/ ed. Infantil 2)  Almeida e Abreu Brasil 

 
 
 

MATERIAL DE USO PESSOAL (fica em casa) 
01 – Agenda Escolar 
01 – Caderno de desenho grande (48 folhas) 
02 – Caderno capa dura pequeno (60 folhas)  
01 – Caixa Giszão de cera c/12  

01 – Caixa de hidrocor com 12 
01 - Pincel nº12 (chato) 
01 – Bolsa escolar / estojo / lápis e borracha/ apontador 
com depósito 
01 - KIT: lancheira, toalha e garrafa personalizada. 

 
MATERIAL PEDAGÓGICO (FICA NO COLÉGIO) 
04 - Fls. emborrachado 100x180 04mm  
04 - Fls. de papel coloset  
01 - Caixa Giszão de cera c/12 
02 - Caixa de massa de modelar  
01 – Caixa de tinta guache c/4 
01 - Caixa de hidrocor com 12 
02 - Creponzão fantasia  

10 – Lápis com borracha 
01 - Pincel nº12(chato) para pintura 
01 – Pacote de algodão 
10 - Cartelas de adesivo infantil 
01- Pacote com palitos de picolé 
02 – Crepom 
01 – pacote filipinho (arte) 

TAXA: R$150,00 
 

INFORMAÇÕES 
01. Início do ano Letivo 01/02/2022. Horário 07:20 as 11:20 (manhã) e 13:20 as 17:20 (tarde) 
02. Os responsáveis do Estudante deverão confirmar livros e materiais com a escola e posteriormente identificá-los com o nome e 
série do aluno/a. 
03. Adaptação de alunos novatos: 31/01/2022 (Manhã: 07:20 as 10:00/ Tarde: 13:20 as 16:00)  
04.  Reunião de Pais (Ed. Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio: 28/01/2022) Horário: 19:00 

1. O pagamento da taxa compete ao material pedagógico, que fica no Colégio, utilizado pelo aluno durante o ano letivo. 
2. Caso a família opte pela compra do material pedagógico, deverá entregá-lo nos horários de 08:30 as 11:30 e 14:00 as 16:00, a partir do dia 

07 de fevereiro. 
05. O uso do Uniforme COMPLETO é fundamental para acesso do estudante ao Colégio.  
06. É importante que os responsáveis do estudante providenciem um fardamento para troca, em caso de necessidade, marcado com o 
nome da criança. (Fralda descartável caso o aluno use). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

LISTA DE LIVROS E MATERIAIS ANO 2022 

JARDIM III 
 

LIVROS AUTOR(A) EDITORA 
Viver Valores Kit Especial – 5 anos Amélia e Galvão Construir 
Caligrafia Zigue Zague (vol. 1) Indefinido Scipione 
Vamos Trabalhar (caderno de atividades/ ed. Infantil 3)  Almeida e Abreu Brasil 

 

 
MATERIAL DE USO PESSOAL (fica em casa) 
01 – Agenda Escolar 
01 – Caderno de desenho grande (48 folhas) 
02 – Caderno capa dura pequeno (60 folhas)  
01 – Caixa Giszão de cera c/12  

01 – Caixa de hidrocor com 12 
01 - Pincel nº12 (chato) 
01 – Bolsa escolar / estojo / lápis e borracha/ apontador com 
depósito 
01 - KIT: lancheira, toalha e garrafa personalizada. 

 

MATERIAL PEDAGÓGICO (FICA NO COLÉGIO) 
04 - Fls. emborrachado 100x180 04mm  
04 - Fls. de papel coloset  
01 - Caixa Giszão de cera c/12 
02 - Caixa de massa de modelar  
01 – Caixa de tinta guache c/4 
02 - Creponzão fantasia  
01 - Tesoura escolar (sem ponta) 

10 – Lápis com borracha 
01 - Pincel nº12(chato) para pintura 
01 – Pacote de algodão 
10 - Cartelas de adesivo infantil 
01- Pacote com palitos de picolé 
02 – Crepom 
01 – pacote filipinho (arte) 

TAXA: R$150,00 
 

INFORMAÇÕES 
01. Início do ano Letivo 01/02/2022. Horário 07:20 as 11:20 (manhã) e 13:20 as 17:20 (tarde) 
02. Os responsáveis do Estudante deverão confirmar livros e materiais com a escola e posteriormente identificá-los com o nome e 
série do aluno/a. 
03. Adaptação de alunos novatos: 31/01/2022 (Manhã: 07:20 as 10:00/ Tarde: 13:20 as 16:00)  
04.  Reunião de Pais (Ed. Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio: 28/01/2022) Horário: 19:00 

1. O pagamento da taxa compete ao material pedagógico, que fica no Colégio, utilizado pelo aluno durante o ano letivo. 
2. Caso a família opte pela compra do material pedagógico, deverá entregá-lo nos horários de 08:30 as 11:30 e 14:00 as 16:00, a partir do dia 

07 de fevereiro. 
05. O uso do Uniforme COMPLETO é fundamental para acesso do estudante ao Colégio.  
06. É importante que os responsáveis do estudante providenciem um fardamento para troca, em caso de necessidade, marcado com o 
nome da criança. (Fralda descartável caso o aluno use). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


