
 

 

 

RELAÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS – 2022 

EDUCAÇÃO INFANTIL – INFANTIL 5 

 

Senhores Pais, 

 

O material didático adotado em nossa Escola foi elaborado em consonância com a BNCC – Base Nacional Comum 

Curricular – e corresponde às concepções pedagógicas mais atuais, considerando as especificidades de cada faixa 

etária. 

Nosso material didático é pautado em documentos oficiais e na concepção pedagógica que valoriza a experiência 

infantil, caracterizando o desenvolvimento da criança como uma continuidade para que, dessa forma, as vivências 

produzam coerência. A criança é considerada sujeito ativo e, assim, dá sentido durante sua trajetória de aprendizagem 

na escola.  

É CONDIÇÃO FUNDAMENTAL PARA O APRENDIZADO QUE O ALUNO TENHA TODO O MATERIAL. 

INFANTIL 5 

SISTEMA DE ENSINO PH – (NÍVEL 4) EDITORA INVESTIMENTO 

O Sistema de Ensino PH consiste em: 

 4 livros, sendo 1 por etapa; 

 4 cadernos do aluno (cartonados e adesivos), sendo 1 por etapa; 

 4 livros paradidáticos, sendo 1 por etapa. Coleção Era uma Vez... 

 4 envelopes Escola-Casa; 

 1 conjunto de letras e números em EVA; 

 1 ecobag (bolsa entregue apenas no 1º bimestre); 

 Acesso ao Portal Plurall. 

 

Somos 

À vista:  

R$ 568,00 

 

A prazo:  

R$ 625,00 

(em até 10x nos 

cartões Visa e Master). 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO BILÍNGUE EDITORA INVESTIMENTO 

Little Stars 3 

 LS3 Student’s book; 

 LS3 Workbook; 

 LS3 Literacy Skills Pad; 

 LS3 Math Skills Pad. 

English 

Stars 

R$ 700,00 

(em até 10x nos 

cartões Visa e Master). 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL EDITORA INVESTIMENTO 

Descobrindo O Líder em Mim. 

Educação Infantil – 5 Anos. 

Franklin Covey – Educacion. 

Somos  

R$ 235,00 

(em até 10x nos 

cartões Visa e Master). 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA ROBOMIND EDITORA INVESTIMENTO 

 Livro do Estudante – Kids Mind – Educação Infantil – 5 anos; 

 Certificação.  
Robo 

Mind 

R$ 380,00 

(em até 10x nos 

cartões Visa e Master). 

ATENÇÃO SENHORES PAIS! 

 

1. Início das aulas: 18/01/2022; 

2. Os uniformes estarão à venda na Escola, ainda em 2021, sendo obrigatório o seu uso completo, a partir de 

01/02/2022, em todos os segmentos; 

3. A resma de papel A4 deverá ser entregue na Coordenação Pedagógica do aluno até 31/01/2022. Esse material será 

utilizado em atividades pedagógicas como: TD´s, avaliações escritas, redações, produções temáticas de acordo com 

projetos desenvolvidos. 

4. Os livros e a resma estarão à venda na Lojinha do Colégio. As compras feitas na Lojinha poderão ser pagas nos cartões 

de crédito e débito (Visa e Master). Horário de funcionamento da Lojinha: de segunda a sexta-feira, das 7h20min às 18h; 

Aos sábados: 7h20min às 11h.  

5. TODOS OS LIVROS DEVEM SER IDENTIFICADOS COM O NOME / SÉRIE DA CRIANÇA PARA EVITAR O EXTRAVIO 

EM CASO DE PERDA.  



 
 

 

 

 

MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO – 2022 

EDUCAÇÃO INFANTIL – INFANTIL 5 

 

MALETA PEDAGÓGICA 
 

 01 maleta plástica para guardar os materiais descritos; 

 01 tesoura sem ponta, gravada com o nome da criança; 

 04 borrachas, uma para cada etapa; 

 01 apontador; 

 08 lápis grafite – Sugestão: triangular (média de uso do aluno - 2 por 

etapa); 

 02 caixas de lápis de cera – Sugestão: triangular (média de uso do aluno 1 caixa por semestre); 

 02 caixas de lápis de cor – Sugestão: triangular (média de uso do aluno 1 caixa por semestre); 

 01 cola branca. 
 

O material citado acima é todo de uso individual do aluno que o utilizará, diariamente, de acordo com as atividades 

propostas. Ele será guardado em sala de aula, dentro da maleta, também de uso individual. Os materiais solicitados 

em quantidades servirão para reposição durante o ano letivo. No final do ano, a maleta será devolvida com o material 

restante. 
 

 

ATIVIDADES ARTÍSTICAS 
 

• 01 avental plástico identificado com o nome da criança;  
• 01 pincel trincha. 

 

 

ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ESCRITAS INDIVIDUAIS 
 

 Agenda Escolar modelo padrão (à venda na Secretaria do Colégio no ato da 

matrícula). Valor R$ 55,00; 

 01 caderno brochura grande; 

 01 resma de papel – Tamanho A4. A resma de papel A4 solicitada será utilizada em atividades individuais, 

cópias de atividades, avaliações, informes em geral. 
 

 

FORMAÇÃO DE HÁBITOS DE HIGIENE PESSOAL 
 

Bolsa (nécessaire) contendo:  

 Toalha; 

 Escova de dente com protetor de cerdas; 

 Sabonete líquido; 

 Creme dental sem flúor; 

 Pente ou escova de cabelo; 

 Muda de roupa. 
 

Os materiais descritos neste item deverão ser enviados à Escola, diariamente, na mochila da criança. Eles serão 

utilizados na formação de hábitos durante atividades como: lanche, uso do banheiro, higiene corporal e em outras 

oportunidades. 

 

A educação dos filhos é o maior investimento que uma família pode realizar! 

 



 
 

 

 


