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MATERIAL DE USO INDIVIDUAL: 
 

Todos os momentos apresentam possibilidades de aprendizado para os estudantes. Sendo assim, a 
aquisição dos materiais escolares é uma boa oportunidade para que cada criança reflita sobre o 
consumo consciente, o combate ao desperdício e adquira boas atitudes que levem em consideração 
a sustentabilidade. 

 

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Todos os materiais escolares de 2021, contemplados nesta lista, 

que estiverem em bom estado de uso podem ser reutilizados em 2022 (inclusive os cadernos). 

Todo o material deve estar marcado com o nome da criança e deve ser reposto sempre que 

necessário. 
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Material de uso individual Quantidade FINALIDADE 

Garrafinha para água com nome 01 Uso diário. 

Livro didático (Programa Bilíngue) 
Smarty 1/Student’s book Autoras: 
Michele Guerrini, Izabella Hearn,              
Lois May - 1ª edição – 2019 Editora 
SM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atenção: Esse livro só pode ser 
adquirido pela internet, no site da 
Editora SM: www.smdireto.com.br. 

 

01 Uso individual nas aulas de Inglês. 

Pasta aba  elástico, cor verde (antiga 
pasta Brasil), de plástico. 

01 Uso diário - Para Casa. 

Caderno brochurão 60 folhas, 
margeado, numerado 1 2 3 X, formato 
310 mm x 215 mm. 

02 
Uso diário. 

(Caderno de Sala e Caderno de Para 
Casa). 

Livro literário: A chuvarada 
Autor: Angiolina D. Bragança e Isabella 
Carpaneda 
Ilustrador: Tati Rivoire 
Editora: FTD 
Última edição 

 
 01 Trabalho de literatura. 

Revista em quadrinhos; 02 Uso diário 

Revista Recreio; 01 Uso diário 

Revista passatempo de cruzadinhas 
(nível fácil/alfabetização); 

02 Uso diário 

http://www.smdireto.com.br/
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Pasta catálogo preta c/50 plásticos; 01 
Para pasta dossiê com registro de 
atividades das diferentes áreas do 

conhecimento 

Pasta catálogo preta c/ 20 plásticos; 02 Pasta atividades de Inglês e Música. 

Pasta catálogo preta c/ 50 plásticos; 01 Para portfólio do Projeto de Vida 

Plástico para plastificadora 
tamanho A4; 

06 
Plastificação da ficha com o nome da 

criança, jogos e fichas de leitura 

Tesoura escolar com ponta redonda 
(gravar o nome). 

01 Uso diário. 

Régua em poliestireno 30 cm 
(transparente). 

01 Uso diário. 

Apontador com depósito. 01 Uso diário. 

Lápis preto nº 2 para uso em sala 02 Uso diário. 

Caixa grande de lápis de cor                         
(12 cores). 

01 Uso diário. 

Borracha branca. 01 Uso diário. 

Estojo (simples e inquebrável). 01 Uso diário. 

Vidro de cola (90 gramas). 01 Uso diário. 

Estojo de canetinha hidrocor grossa               
(12 cores). 

01 Atividades de Arte. 

 Caneta ponta porosa preta com 1 mm. 
 

02 Atividades de Arte 

Giz de cera - 12 cores 01 caixa Atividades de Arte. 

Tela branca para pintura 20x30cm. 01 Atividades de Arte. 

Tinta para tecido - 250g 
Adquirir  a cor de acordo com a inicial 
do nome do aluno: 
- De A a E: Rosa Pink 
- De F a J: Marrom 
- K a O: Branco 
- P a Z: Amarelo Pele 

01 pote Atividades de Arte 

Cola colorida 01 Atividades de Arte 

Camisa de malha usada (tamanho 
adulto) para ser usada nas aulas de 
artes plásticas (com nome). 

01 Atividades de Arte. 

Massinha de modelar de amido 500 g. 
(Cores de pele, à escolha da família). 

01 pote 
Atividades de Arte e coordenação motora 

fina. 

Guarda pó branco (jaleco). 01 Atividades no laboratório de Ciências 
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Pote de sorvete 2 litros, de plástico, 
com tampa branca ou vermelha (vazio). 

02 
Caixa para material reserva e Projeto 

“Caixa Matemática” 

Dado pequeno. 01 Projeto “Caixa Matemática”. 

Palitos de picolé. 100 Projeto “Caixa Matemática”. 

Dinheiro de brinquedo (cartela com 100 
notas). 

01 Projeto “Caixa Matemática”. 

Material dourado em madeira. 01 Projeto “Caixa Matemática”. 

 
 

OBSERVAÇÕES 

● Todo o material deverá ser devidamente identificado com o nome do estudante. Não nos 
responsabilizaremos por materiais perdidos sem identificação. 

● Durante o ano letivo, mediante necessidade, deverá ser feita a reposição do material individual. 
● Os materiais de uso individual deverão ser organizados na mochila e enviados para a sala de aula, 

conforme o horário semanal que será enviado posteriormente. No 1º dia de aula, trazer apenas o 
Caderno de Sala e o estojo. A professora enviará as datas para os estudantes trazerem os outros 
materiais solicitados nesta lista. 

● A professora de Arte marcará as datas para os estudantes trazerem os materiais dessa disciplina, 
solicitados nesta lista. 

● Sugerimos evitar cadernos de capa dura, lápis de cor com muitas cores e estojos grandes, com o 
objetivo de amenizar o peso das mochilas. 

● Sugerimos o uso da mochila de rodinhas. 
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