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     T4 - EDUCAÇÃO INFANTIL 
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▪ 1 caderno de desenho com espiral, 48 folhas (tamanho aproximado A4) 

▪ 1 sacolinha de tecido com uma muda de roupa completa (2 camisetas, calça, short,              

meia, cueca ou calcinha). Não é necessário que seja uniforme da escola 

▪ 1 pacote de lenço umedecido  

▪ 1 lancheira 

▪ 1 toalhinha ou peça de jogo americano para apoiar o lanche 

▪ 1 squeeze para água 

▪ 1 camiseta usada de adulto (para as aulas de artes) 

▪ 1 sacola de tecido com alça (para empréstimos da biblioteca) – medida            

aproximada 35 x 40 cm  

▪ 1 pasta com 30 plásticos (os alunos poderão reaproveitar a pasta utilizada no ano              

anterior) 

▪ 1 caderneta Santi para recados (fornecida pela escola no 1º dia de aula) 

 

Livros de literatura 

 

Assinatura anual A Taba - adquirir através do site:  

https://materiais.ataba.com.br/escolasanti 

(Os livros complementarão as leituras realizadas ao longo do ano) 

O tutorial será encaminhado por e-mail 

A cada dois meses um livro selecionado pela A Taba será entregue em casa.              

Os alunos deverão sempre trazê-los para escola para uso didático. 

 

Título: A Arca de Noé 

Autor: Vinicius de Moraes 

Editora: Companhia das Letrinhas 

ISBN: 9788574062198 

 

Título: Como contar crocodilos 

Autor: Margaret Mayo 

Editora: Companhia das Letrinhas 

ISBN: 9788574062044 

 

Título: Presos  

Autor: Oliver Jeffers 

Editora: Salamandra 

ISBN: 9788516093549 
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* 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.  

   

IMPORTANTE 

 

● Todo material (inclusive os lápis) 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. 

 

 

 


