
 

 

"Resiliência", palavra que traduz a capacidade humana de superar as adversidades, tem 

sido a palavra-chave para o enfrentamento da crise pandêmica.  

Procuramos, ao longo dos anos 2020 e 2021, tornar a escola virtual toda estruturada, 

mantendo nossa tradição em termos de organização, disciplina e entrega dos conteúdos didáticos. 

Além de obedecermos rigorosamente aos protocolos de biossegurança determinados pelo 
Governo do Estado, foram realizados investimentos em treinamento e na aquisição de 

equipamentos tecnológicos.  

No atendimento aos pais e alunos, foram muitos momentos de escuta ativa, de diálogos, de 

esclarecimentos para diminuir as dúvidas e inquietações, solucionar problemas, fazer ajustes, 

validar procedimentos e acima de tudo, fortalecer os vínculos e a parceria entre nós. 

Contem conosco para juntos construirmos o ano letivo de 2022.  

Segue abaixo a lista de materiais e livros a serem adquiridos pelas famílias, bem como uma 

relação de serviços prestados pela Escola. 

Olhamos para o amanhã com alegria e esperança! 

A Direção 

  QUANTO À ENTREGA DOS MATERIAIS DIDÁTICOS E ESCOLARES  
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 10 a 20 de janeiro 
de 2022 (segunda a sexta-feira), no horário da manhã, de 7h30 às 11h30. 

 
  DATA DE INÍCIO DAS AULAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL   

Dia 24 de Janeiro de 2022 (segunda-feira). Turno da manhã 7h30 às 11h30  

  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 

 
  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. 
 

  MATERIAL SUPLEMENTAR. 
Era uma vez 

Desenho e Escrita 

 
Livro de literatura – Vem Brincar Comigo 

Livro da Família.  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 LIVRO COMPLEMENTAR 
LIVRO DE INGLÊS 

KID'S WAY - VOLUME 2                                                                                                                                       
VOLUME 2 - EDUCAÇÃO INFANTIL 

LORENA PEIMBERT, MYRIAM MONTERRUBIO 

1ª Edição 2020 
EDITORA DO BRASIL 

Observação: O livro didático supracitado encontra-se à venda nas livrarias da cidade e nas 

livrarias de Teresina. 

É vedado ao aluno utilização de livro do professor, que tem distribuição gratuita para o 
educador (Lei 6.059 / 211). 

 

*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. 

MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS QUANT. PLANO DE UTILIZAÇÃO 

Agenda Escolar (modelo-padrão) – a ser paga no ato da 

matrícula ou até o primeiro dia de aula e entregue ao aluno. 

 

01 

Para registro das atividades pedagógicas diárias e 

acompanhamento familiar. 

Pasta com alça, preferencialmente, ou 

mochila com rodinhas 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 grande – bloco de encaixe peças grandes e 
resistentes. 01 

O jogo deverá ser adequado para a idade da criança 
e será utilizado de acordo com a proposta pedagógica 

planejada. 

Animais de material emborrachado- (imitando o real) 
01 

Para a criança estabelecer relações, descobertas  e 
brincadeiras de ‘‘faz de conta” 

Caixa de lápis com 12 cores ( grosso) 01 Para desenvolver a psicomotricidade e criatividade 

Estojo hidrocor  com 6 cores (grosso) 01 Kit Para desenvolver a psicomotricidade. 

Caixa de giz de cera com 12 cores (grosso) 
01 

Caixas de massa de modelar acrilex soft (modeling 
dough) com 12 cores 

 

05 
Para trabalhar atividades de modelagem que visam o 
desenvolvimento da coodenaão motora e 

criatividade. 

Cola colorida lavável 01 Kit Para uso em atividades artísticas. 

Tubo de cola branca 90g 01 

Tubo de cola de isopor 90g 01 

Tesoura sem ponta, de fácil manuseio para uso iniciante, 
identificada com os dois primeiros nomes da criança. 

01 
Para uso em atividades de recortes e colagens. 

Bola 01 Para utilizar em atividades de recreação 

Caixas de tinta guache (acrilex) 02 Para uso em atividades artísticas. 

Caderno de desenhos (álbum) 01 Para uso em atividades artísticas. 

Tela para pintura 20 x 30 cm 01 

Novelo de lã 01 

 

ITENS QUANT.         PLANO DE UTILIZAÇÃO 

Cola glitter (na cor de sua preferência) 01 Para uso em atividades artísticas. 

Palitos de picolé (colorido ou natural com pontas 
redondas) 

01 
Pacote 

Para uso em atividades artísticas, contagens e 
representações de quantidades. 

MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL 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 

Toalha de mão  01 

Pacotes de lenços umedecidos. 02 

Sabonete líquido infantil (200 mL).** 01 

Uniforme completo – 1 calcinha (meninas) e 1 cueca 
(menino), todos identificados com o nome da criança. 

 
01 

 Para uso emergencial. 

Garrafa para água identificada com o nome da criança. 01  Para uso a hidratação da criança. 



 

Lixa 01 
Para estimulação das habilidades sensoriais e 
motricidade. 

Pastas transparentes devidamente identificada com  

nome da criança 
02 

Para guardar as produções da criança de forma 

organizada. 

Instrumento musical – tambor, corneta, saxofone, 
teclado, pandeiro ou violão 

01 
Para as atividades de desenvolvimento motor, 
auditivo e cognitivo. 

Balão (São Roque 7, na cor roxo ou laranja) 01 Pacote Para desenvolver atividades artísticas. 

Lápis comuns com borrachaS 05 Para o desenvolvimento da grafia. 

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

Apontador duplo 01 Apontar lápis de grafia e lápis de pintar. 

Revistas para recortes; preferência revista educativa 02 Estimular habilidades motoras de recorte e   colagem 

Pacote de papel sulfite A4 (colorido) 01 
Impressão de atividades e trabalhos escolares da 
criança. 

Resmas de papel A4 02 

Kit de profissões brinquedo. Sugestões: médico, 

escritório, cabeleireiro, cozinha, costura, ferramentas 
01 

Para jogos dramáticos e brincadeiras de ‘‘faz de 

conta’’ 

Alfabeto móvel -letra e números 01 
Para exploração, descoberta, identificação e 
nomeação de letras e números 

Fruta de plástico imitando o real 01 Para exploração dos conteúdos referentes ao mundo 
vegetal e brincadeira de “faz de conta” Verdura plástico imitando o real 01 

Fotografia da família (15 x 21) 
01 

Para utilização em trabalhos pedagógicos sobre a 

construçãoda 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. 

 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, linkadas com os conteúdos das sequências 

didáticas. 

Liga das Corujinhas e Educacross. 

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 ESTUDE CADES 

Baixe o aplicativo e tenha acesso às informações escolares no seu celular. 

 
PLATAFORMA GOOGLE MEET 

 
Solução tecnológica utilizada para interações virtuais. 

 

LABORATÓRIO INTELIGÊNCIA DE VIDA – LIV 
 

Em 2022 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. 

 

Observação: É necessário que os pais ou os responsáveis estejam com seus e-mails 

atualizados na Secretaria da Escola. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


