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 01 apontador para lápis triangular 
 02 cadernos de desenho branco (Bloco) A3 – Canson 

(Encadernados juntos) 
 01 foto 15x21 da criança sozinha 
 01 foto 15x21 da criança com sua família 
 01 foto 15x21 da criança com a mãe 
 01 foto 15x21 da criança com o pai 
Obs: As fotos serão utilizadas em atividades em sala de 

aula e só serão devolvidas ao final do ano 
 01 – (um) uniforme completo, 01 calcinha (menina) e 01 

(uma) cueca (menino), todos identificados (bordados), 
para uso emergencial. 

 
 01 – Vidro de álcool gel para mãos – 60ml ou 50g. 
 04 – Caixas de lenços descartáveis para assoar o nariz. 
 03 - Unidades de fraldas descartáveis. 
 04 - Potes de lenços umedecidos. (HIGIENE DIÁRIA) 
 01 - Toalha pequena de mãos, identificada, para 

permanecer na lancheira. (uso no lanche) 
 01 – Toalha de rosto (uso higiênico). 
 01 - Pente ou escova para cabelo (identificado). 
 01 - Avental de plástico com Identificação. 
 04 - Sabonetes líquidos infantil, (200 ml - para 

higienização das crianças. 
 01 – Pomada para assaduras. (Identificado) 
 01 - Colônia infantil. (200 ml) 


 

 
Os livros relacionados, bem como os Paradidáticos Infantis 

são indispensáveis ao bom desenvolvimento do processo ensino-
aprendizagem e das atividades do conteúdo programático do 
MATERNAL I, contribuindo para a formação de valores, onde os 
nossos pequeninos conhecerão Deus através da vivência de 
princípios cristãos, como: o Respeito, o Compromisso, a 
Obediência e a Solidariedade. Visando a estimulação do senso 
perceptivo da criança em função de um tema geral, do qual são 
propostas atividades que contemplam os eixos estruturantes da 
Educação Infantil e os campos de experiência: O eu, o outro e o 
nós / Corpo, gestos e movimentos / Traços, sons, cores e formas 
/ Escuta, fala, pensamento e imaginação / Espaços, tempos, 
quantidades, relações e transformações.  

 
 

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES: 
 

 

I - A demora na aquisição dos livros, ou a NÃO 
entrega destes, poderá acarretar em possíveis 

prejuízos no processo ensino-aprendizagem. 
 

II - Em todo material escolar do aluno: livros, 

cadernos, estojos, mochilas e lancheiras, deverão 
constar nome e série dos mesmos para que desta 
forma possa acontecer uma pronta identificação.  

 

III - No final do período letivo não haverá 
devolução de material, pois o mesmo será usado 
nas atividades dos conteúdos programáticos 
realizados durante todo o ano letivo. 

 

IV - As aulas acontecerão dentro dos seguintes 

horários: 
 

 

 

HORÁRIOS  

(Educação Infantil) 

MANHÃ TARDE 

INÍCIO DAS AULAS 7h20min 13h20min 

TÉRMINO DAS AULAS 11h20min 17h20min 

 

 DIDÁTICOS: 

 LINGUAGEM/ MATEMÁTICA /  

NATUREZA E SOCIEDADE 
MARCHA CRIANÇA 
EDUCAÇÃO INFANTIL 2 E 3 ANOS 
    Autores: Maria Teresa / Maria Elisabete 
Armando Coelho / Vivian Marsico 

Editora: Scipione 
 

 ENSINO RELIGIOSO – ÉTICA E CIDADANIA 
FÉ NA VIDA – MATERNAL  
NOVA EDIÇÃO 
Autoras: Mailza de Fátima Barbosa,  

Marília Moraes Ormeneze Silva,  
Moacir Alves de Faria 

Editora: Editora do Brasil 

 PROJETO DE MUSICALIZAÇÃO 
Cantar e Brincar / Vol–01 / Educação Infantil 
Autoras: Claudia Lins / Janeo Amorim 
Editora: Espiral 
 

 Língua Inglesa 
Learn English with dora the explorer – Student book 1 
Autora: Sarah Dilger 
Editora: Oxford 
Obs: Encadenar o livro 

_____________________________________________________ 
 

Learn English with dora the explorer – Acitivity book 1 
Autora: Sarah Dilger 
Editora: Oxford 
Obs: Encadenar o livro 
 

   Educação Financeira 
Coleção Consciente de Ed. Financeira 

Educação Infantil Livro – 1 

Autora: Josi Gomes Barros 

Editora: CAB 

 
ATENÇÃO: NÃO ACEITAMOS LIVROS DO PROFESSOR. 
 
 

  02 Paradidáticos Infantis (adequado à faixa etária do 

aluno).  
 

Calma Camaleão! 

Autor: Laurent Cardon 
Editora: Ática 
 

01 conto clássico (sugestões abaixo): 
 




 CONTOS CLÁSSICOS 
 

Os três Porquinhos
A Lebre e a Tartaruga         

Chapeuzinho Vermelho         
A história da Baratinha         

Cachinhos Dourados                  
O Lobo e os Sete Cabritinhos    

Dona Baratinha                          

Pinóquio 
A Bela e a Fera 

O Patinho Feio 

Festa no Céu 

A Galinha Ruiva 

Cinderela 
 

 MATERIAL PROVIDENCIADO PELA FAMÍLIA: 

 

 01 Pasta fina com elástico, tamanho de folha ofício, para 
portar atividade de casa. 

 01 garrafinha para água, identificada, que deverá ser 
levada para casa diariamente para higienização. 

 01 Pasta capa dura catálogo com 30 sacos para papel 
ofício. 

 01 carimbo com nome da criança (LETRA DE FORMA) 
 02 lápis grafite triangular (jambão/ginga) 


Festa no céu
João e Maria        

Os músicos de Bremen       
O veado e a onça         

O gato de botas                  

Aladim    
O macaco e a velha                          

Dona baratinha 
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IMPORTANTE! 
Adaptação na Escola 

 

 

  

A Educação Infantil constitui uma 

experiência necessária de socialização para a 

criança. O ingresso dela na escola pode criar 

ansiedade tanto para ela, quanto para os 

pais. Por isso, é comum que a criança chore 

em seus primeiros dias de aula. 

Em geral, o período inicial da adaptação 

dura em torno de alguns dias ou até meses, 

dependendo do repertório, da flexibilidade e 

das habilidades sociais de cada uma. 

A despedida é fundamental para 

adaptação. Por mais difícil e doloroso que 

seja para ambos, construir uma relação com 

os filhos pautada na CONFIANÇA e na 

HONESTIDADE é sempre melhor. Seja claro 

na despedida, não saia escondido. E não se 

preocupe, que dia após dia, ela vai criar 

vínculo com as professoras e os coleguinhas, 

sentindo-se cada vez mais segura e com isso 

o choro irá cessar. 

Agradecemos a atenção e confiança. 

Sinta-se partes integrante desta grande 

Família de Deus, que é o Colégio Madre 

Savina.  

Sejam bem-vindos! 

 

 

 

 

 

 

“Somente é grande o que se faz com 
grande amor”.   Savina Petrilli 

 

 

 
 

 
 

 

OBS.:  O aluno terá 10 minutos de tolerância além do 
horário normal de entrada na Escola.  Após este, os 
portões serão fechados, salvo somente para 
Maternal I e Maternal II que terão seus horários 

prorrogados até 8h. 
 

V – Fardamento adquirido na escola:  
 

 Feminino 

 Vestido jardineira com a logomarca da escola e 

camisa de botão na cor branca. 
 Os dois primeiros nome da criança bordado na 

jardineira com letra caixa alta de cor vinho. 
 Sandália ortopédica na cor branca. 

 
 Masculino 
 Bermuda na cor vinho acima do joelho, com bolsos 

nas laterais e elástico na parte posterior do cós: 
 Camisa de botão com manga curta na cor branca e 

bolso, bordado com a logomarca da escola e os dois 
primeiros nomes da criança em caixa alta de cor vinho. 
 Sandália ortopédica na cor branca. 

 

Atenção: 

     É obrigatório e de responsabilidade dos 

pais a identificação do uniforme com o nome e 

sobrenome do(a) aluno(a) bordado abaixo da 

logomarca com letras em caixa alta e na cor 

vinho. 
 

IMPORTANTE: 
1 - Os livros e cadernos deverão ser encapados 

com plástico transparente e devidamente 
identificados com o nome e série da criança.  

 

2 - Os livros e todo material escolar deverão ser 

trazidos para a ESCOLA no primeiro dia de 
aula para conferência. 

 

ATENÇÃO 
 

 

TODOS OS LIVROS PODERÃO SER ADQUIRIDOS 

NA ESCOLA, NO PRÉDIO I. 

 

INÍCIO DO PERÍODO LETIVO 2021: 
 

03/02/2021: 

Ed. Infantil - Maternal I ao Infantil II 
 

 08/02/2021: 

Ens. Fundamental - 1º ao 5º ano - Prédio I 


 03/02/2021: 

Ens. Fundamental - 6º ao 9º ano - Prédio II 
Ens. Médio - 1ª a 3ª série - Prédio II 
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