
LISTA DE LIVROS PARA 2022 - EDUCAÇÃO INFANTIL 5 ANOS 
 

Plataforma de Educação SAS – Livros 1, 2 e 3; 
Atividades Grafomotoras;  
Ciranda de livros; 
Desenho e Escrita; 
Letras e Números; 
Livro de Literatura Infantil. 

R$870,00 

 

VENDAS ON-LINE NO SITE DA LIVRARIA LOYOLA: www.livrarialoyola.com.br/convenios  
Token de Acesso (chave de acesso): CSFA2022 

 

Compras no SITE: de 03/11/2021 a 31/01/2022. 
Dúvidas: whatsapp (11) 4097-6462 ou SAC 0800 8788 314, de segunda a sexta, das 8h às 17h. 
Os Livros serão entregues no Colégio a partir de 10/01/2022. 
 

Formas de Pagamento: 
No mês de novembro até 10x (Cartão de Crédito);  
No mês de dezembro até 8x (Cartão de Crédito);  
No mês de janeiro até 6x (Cartão de Crédito); 

Pagamento à vista 3% de desconto. 
 
 

LISTA DE MATERIAIS 2022 
 

 01 caixa plástica (organizadora), medindo aprox. 30 cm de 
comp. X 15cm de largura X 10cm de altura; 

 01 caixa plástica pequena (organizadora) para guardar giz 
de cera; 

 01 Livro paradidático adequado à faixa etária que aborde 
um dos seguintes aspectos: valores, números, alfabeto, 
animais, convivência, etc.; 

 01 jogo Pedagógico (monta monta ou pinos mágicos); 
 01 alfabeto móvel; 
 01 camiseta Tam. Adulto (para aula de Artes); 
 01 Estojo com dois zíperes; 
 02 Apontadores com depósito; 
 01 Tesoura sem ponta (gravar o nome da criança); 
 04 lápis grafite n°2; 
 02 borrachas brancas macias, com capa protetora; 
 01 caixa com 24 lápis de cores; 
 01 caixa de giz de cera com 12 cores (curto); 
 01 caneta de retroprojetor de qualquer cor; 
 01 pincel chato n°12; 
 01 caixa de cola colorido com 6 cores “Acrilex”; 
 02 potes de tinta guache 250ml (Sugestão: vermelho, 

amarelo, marrom, azul ou verde); 
 01 tempera guache com 12 cores “Acrilex” 
 01 caixa de cola glitter “Acrilex” com 6 cores; 
 04 colas bastão 40g; 
 02 colas líquidas 90g; 
 02 potes de Massa de Modelar “Uti-Guti” 500g; 
 01 kit de formas de modelar; 
 01 fita crepe 48X50; 
 01 Durex grosso (meninos) / Durex fino (meninas) 
 01 fita metaloide de qualquer cor; 

 01 pacote de pena (qualquer cor); 
 01 pacote de lenço umedecido no kit higiene; 
 10 botões de roupa grande e colorido; 
 05 pares de olhinhos móveis 11mm (para artesanato); 
 01 pasta de plástico com elástico (para lição de casa); 
 10 saquinhos transparentes e grossos (sem furos); 
 03 folhas de papel Kraft (pardo); 
 01 bloco criativo Romitec 120g (32 folhas sortidas com 8 

cores); 
 03 folhas de papel cartão (amarelo, laranja e verde) 
 03 folhas de papel camurça (azul claro, rosa e amarelo) 
 01 resma de Sulfite A4 branco; 
 03 folhas de EVA (preto, marrom, verde escuro) 
 02 folhas de EVA com glitter; 
 01 pote de lantejoulas fantasia (estrela, flor,etc); 
 03 potes de glitter (cores variadas); 
 01 pacote de palito de sorvete colorido; 
 01 rolo de fita de cetim de 2cm de largura; 
 01 rolo de fita de cetim de 5cm de largura; 
 01 rolo de barbante pequeno colorido; 
 01 metro de “Contact” transparente; 
 01 metro de TNT (branco, verde ou azul); 
 03 revistas com figuras para recorte; 
 01 toalhinha para lanche (deverá vir todos os dias na 

lancheira) 
 01 Kit higiênico (estojo com a toalhinha de mão, escova e 

creme dental); 
 02 pacotes de toalhas umedecidas (para a aula de Arte). 
 01 pacote de saquinhos plásticos tipo “zipp” 
 01 rolo de saquinhos para freezer 3kg; 

 

 OS MATERIAIS DESTA LISTA FICARÃO NO COLÉGIO, TODOS OS MATERIAIS DEVERÃO SER ENTREGUES COM O NOME E TURMA 
DO ESTUDANTE NO PRIMEIRO DIA DE AULA.  
 OS MATERIAIS INDIVIDUAIS DEVERÃO SER REPOSTOS DURANTE O ANO, À MEDIDA QUE TERMINAREM; 
 INÍCIO DAS AULAS: 26/01/2022; 
 REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DA EQUIPE PEDAGÓGICA: DIA 22/01/2022 ÀS 09h (On-line – Google Meet) 
 

 

http://www.livrarialoyola.com.br/convenios

