
 
 
 

 
 

 
 

Prezada Família, 
Chegou a hora de seu(sua) filho(a) retomar uma das etapas mais importantes da história dele(a): a 

vida escolar. 
É na escola que a criança vivencia situações de socialização estruturada, estímulo à autonomia e à 

comunicação, experiências estas já iniciadas na família. 
Na escola, as crianças têm oportunidade de criar vínculos que poderão se prolongar pela vida inteira 

e, para potencializar essas vivências, é fundamental o diálogo constante entre família e escola. 
Assim, agradecemos a confiança e colocamo-nos à disposição para juntos trilharmos essa jornada 

de AFETO, CUIDADO E EDUCAÇÃO. 
Para a realização do trabalho proposto, segue lista de materiais e livros a serem adquiridos pela 

família, bem como a relação de serviços prestados pela escola. 
Contem conosco para juntos construirmos o ano letivo de 2023. 

Paz e Bem!                                                                                                       
 

Cordialmente,  
A Direção 

 
1. QUANTO À ENTREGA DOS MATERIAIS DIDÁTICOS E ESCOLAR 
O material deverá ser entregue acondicionado numa sacola de plástico, devidamente identificado com 
o nome completo do aluno, bem como a série de estudo para melhor controle e organização;  
Obs.: A entrega dos materiais na Escola está marcada para os dias 17 a 20 de janeiro de 2023 
(terça a sexta-feira), no horário da manhã, de 7h30 às 11h30. 
 
2. DATA DE INÍCIO DAS AULAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL   
Dia 23 de Janeiro de 2023 (terça-feira). Turno da manhã 7h30 às 11h30  
 
3. UNIFORME ESCOLAR PARA USO DIÁRIO 
Exige-se o uso do fardamento a partir do 1º dia de aula, inclusive nas aulas de recreação. A aquisição 
do agasalho é opcional, devendo ser padronizado na cor azul com logotipo da escola.  Não será 
permitido o uso de sandálias 
 
4. LIVROS DIDÁTICOS (ATUALIZADOS CONFORME A BASE NACIONAL COMUM    
CURRICULAR –BNCC 
Coleção Explorar e Descobrir – Livros 1, 2 e 3, disponibilizados nos formatos impresso e digital. 
 

 
 
  
 

EDITADA PELO SAS – PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO PLANO DE 
UTILIZAÇÃO 

 
Coleção Explorar e Descobrir – Livros 1, 2 e 3,  
disponibilizados nos formatos impresso e digital 

 
 
 
 
 

Para exploração 
dos conteúdos 

adequados à faixa 
etária. 

 
 

SUPLEMENTOS DA COLEÇÃO EXPLORAR E DESCOBRIR 
 EDITADOS PELO SAS – PLATAFORMA DE  EDUCAÇÃO 

Caderno de Atividades Grafomotoras 
Era uma vez 
Desenho e Escrita 
Livro de literatura – Sempre Juntos 
Livro da Família  

Observação: Os livros didáticos do SAS – Plataforma de Educação, que 
correspondem à Coleção  Explorar e Descobrir e os suplementos da  
Coleção  Explorar e Descobrir deverão ser pagos na Tesouraria da Escola e 
serão entregues ao aluno no decorrer das etapas. 

MATERIAIS E SERVIÇOS EDUCACIONAIS – 2023   
EDUCAÇÃO INFANTIL NÍVEL II (4 ANOS) 



 
 

  
5. MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL 

 
A escova de dentes com o porta-escovas e a fralda deverão ficar dentro da mochila ou da pasta 
e vir diariamente para a Escola. 
**Itens repostos pela família conforme a necessidade da criança. 
 
 
6. MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO 

 
ITENS QUANT PLANO DE UTILIZAÇÃO 

Agenda Escolar (modelo padrão)a ser paga 
no ato da matrícula e entregue ao aluno até 
o primeiro dia de aula 

 

01 
Para registro das atividades pedagógicas 
diárias e acompanhamento familiar. 

Estojo escolar 01 Para uso diário levar e trazer lápis, 
borracha, apontador e lápis de cor 

Pasta com alça, preferencialmente, ou 
mochila com rodinhas – identificado com 
o nome da criança 

 
01 

Para condução dos materiais didático-
pedagógicos entre casa e escola. 

Avental plástico 01 Para uso durante as atividades de artes que 
envolvam tinta. 

Clássicos infantis 02 Para ser utilizado como recurso de 
estímulação à leitura. 

Depósito plástico tamanho médio 01 Para guardar os materiais de uso da 
criança. 

Jogo educativo 
Sugestões:Quebra cabeça com 28 
peça(Viva feliz),Quebra cabeça-montando 
com números com 20 peças,Formando 
palavras com as sílabas,Brincando e 
aprendendo(vogais e formas),Blocos 
Lândia com 110 peças,Blocos baby2 com 
26 peças,formando engenheiros com 42 
peças 

01 
O jogo deverá ser adequado para a idade 
da criança e será utilizado de acordo com 
as propostas pedagógicas planejadas. 

Caixas de massa de modelar acrilex soft 
(modeling dough) com 12 cores 05 Atividades que envolvam texturas e 

modelagens. 
Big canetas hidrográficas lavável com 6 
cores (grosso) 

01 
Kit Atividades de coordenação motora, de 

raciocínio, de comparação e criatividade. Caixa de giz de cera grande (grosso) 01 
Caixa de lápis de cor com 12 unidades 
(grande) 02 

 
 
 
 
 

LIVRO COMPLEMENTAR 
LIVRO DE INGLÊS - KID'S WAY  
EDUCAÇÃO INFANTIL -  STUDENT`S BOOK 
LORENA PEIMBERT, MYRIAM MONTERRUBIO 
1ª Edição 2020 
EDITORA DO BRASIL 
 

Para exploração 
dos conteúdos 

adequados  à faixa 
etária. 

Observação: O livro didático de Inglês não faz parte da Coleção Explorar e Descobrir, editada 
pelo SAS, podendo ser   adquirido nas livrarias ou em estabelecimento de sua preferência. 

ITENS QUANT. PLANO DE UTILIZAÇÃO 
Escova de dente com porta-escovas.* 01 

Para uso na higiene bucal e corporal da 
criança. 

Creme dental sem flúor.** 01 
Pacotes de lenços umedecidos. 01 
Sabonete líquido infantil (200 mL).** 01 
Garrafa para água identificada com o 
nome da criança. 01 Para uso a hidratação da criança. 



 
 

ITENS QUANT PLANO DE UTILIZAÇÃO 

Palitos de picolé (colorido ou natural com 
pontas redondas) 

01 
Pacote 

Para uso em atividades artísticas, 
contagem e representação de 
quantidades. 

Pastas transparentes devidamente 
identificada com  nome da criança 02 Para guardar as produções da criança de 

forma organizada. 
Instrumento musical (tambor, pandeiro, 
violão,piano,corneta,saxofone ou teclado) 01 Para as atividades de desenvolvimento 

motor, auditivo e cognitivo. 
Balão (São Roque 7, na cor  roxo ou 
laranja) 

02 
Pacotes Para desenvolver atividades artísticas. 

Caderno grande capa dura (sem espiral) 
com 96 folhas 01 Para o desenvolvimento da grafia. 
Lápis grafite triangular com borrachas 10 

Pincel de pelo nº 20 (chato) 01 
Para atividades artísticas, que serão 
desenvolvidas com tinta guache em sala 
de aula. 

Apontador duplo 02 Apontar lápis de grafia e lápis de pintar. 
Revistas para recortes; preferência revista 
educativa 01 Estimular habilidades motoras a partir do 

recorte e colagem de figuras. 
Papel filipinho color lumi+ fluorescentes 
com 50 folhas 

01 
Pacote   Impressão de atividades e trabalhos   

escolares da criança. Resmas de papel A4 02 
Tapete E.V.A(letras e números) tamanho 
9,0cm x 9,0cm com 30 peças 01 Para exploração, descoberta, identificação 

e nomeação de letras e números. 

Fotografia da família (15 x 21) 01 Para utilização em trabalhos pedagógicos 
sobre a construção da identidade. 

Livros de literatura infantil (Ver a lista de 
sugestões em anexo) 04 Para estimular a leitura e a linguagem, a 

percepção visual e o raciocínio lógico. 
Tubo de cola bastão 01 Atividades de coordenação motora, de 

raciocínio, de comparação e criatividade. Tubo de cola branco 90g 01 
Tubo de cola de isopor 90g 02 
Tesoura sem ponta, de fácil manuseio 
para uso iniciante. 01 Atividades de coordenação de recortes. 

Caixas de tinta guache (acrilex) 01 

Para estimular a leitura, a linguagem, a 
percepção visual e o raciocínio lógico. 

Caderno tipo cartografia (álbum) 01 
Tela para pintura 20 x 30 cm 01 
Novelo de lã 01 
Cola glitter (na cor de sua preferência) 01 

Revistas em quadrinho (gibi) 01 Para estimular a leitura, a linguagem, a 
percepção visual e o raciocínio lógico. 

 

7. PLATAFORMA COM PRODUTOS E SERVIÇOS EDUCACIONAIS 
Portal SAS: espaço virtual com ferramentas tecnológicas e conteúdos exclusivos do SAS.  
Acesse www.portalsas.com.br, gere sua senha e utilize os serviços exclusivos do portal. 
Roteiro de estudo on-line: atividades organizadas segundo as necessidades de aprendizagem do 
aluno, de forma adaptativa e personalizada. 
SAS App: Aplicativo para atividades gameficadas, link das com os conteúdos das sequências didáticas. 
Liga das Corujinhas e Educacros. 
Observação: Os livros didáticos e o material suplementar do SAS – Plataforma de Educação – deverão 
ser pagos na Tesouraria da Escola e serão entregues ao aluno no decorrer das etapas. 
 
AGENDA ONLINE INTELL - ESTUDE CADES 
Baixe o aplicativo e tenha acesso às informações escolares no seu celular. 
Observação: É necessário que os pais ou os responsáveis estejam com seu e-mail atualizado na 
Secretaria da Escola. 
 
PLATAFORMA GOOGLE MEET 
Solução tecnológica utilizada para interação. 
 
 
 
 
 



 
8. LABORATÓRIO INTELIGÊNCIA DE VIDA – LIV 
Em 2023 teremos atividades para o desenvolvimento das habilidades socioemocionais com nossos 
alunos de acordo com o disposto na Base Nacional Comum Curricular - BNCC e apoiados pela equipe 
de psicólogos da escola. Em parceria com o Laboratório de Inteligência de Vida - LIV, será utilizado 
material didático a ser trabalhado semanalmente em sala de aula.  
Observações: 
O Programa LIV estende-se da Educação Infantil ao 9ºAno. 
Desenvolvido por Psicólogos e com os materiais Específicos por faixa etária.  
Alguns materiais do Programa ficarão na escola, sendo enviados para casa em situações de atividades 
específicas.  
Esse material didático será vendido exclusivamente na escola.  
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