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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.  
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Material de uso individual 
(Os materiais individuais etiquetados 
com o nome da criança serão 
devolvidos em dezembro de 2021, e, 
caso estejam em bom estado, poderão 
ser reutilizados em 2022) 

 
Quantidade 

Uso individual ou na rotina 
diária ou  em projetos e 

sequências de atividades ou 
em empreendimentos que a  

escola irá produzir junto com 
a criança. 

Pasta de lona azul ou de plástico com 
alça e identificada com o nome. 

01 unidade. Uso diário. 

Pasta aba e elástico (resistente e fina) de 
plástico – com nome. 

01 unidade. Para guardar o caderno de Para 
Casa. 

Pasta catálogo preta com 100 plásticos. 01 unidade. Portfólio de atividades de sala. 

01 caderno grande brochurão de 60 
folhas, sem pauta, margeado, tamanho 
310 mm x 215 mm (encapado e com o  
nome da criança). 

01 unidade – caso necessário, 
será solicitado outro ao longo do 
ano. 

Para Casa. 

Caixa de lápis de cor – 12 lápis 
Triangulares “Jumbo” (apropriados para 
a correta preensão do lápis), macio e de 
boa qualidade. 

01 unidade. Uso individual. 

01 tesoura com ponta redonda (gravar o 
nome). 

01 unidade. Uso individual. 

Caneta preta de ponta porosa. 03 unidades.  2 para uso em sala e 1 para casa. 

Lápis de escrever preto “Jumbo”. 03 unidades. 2 para uso em sala e 1 para casa. 

Livro didático (Programa Bilíngue) 
Liu and Liam - Book 2 - 1ª edição – 
2019 Autores: Editorial SM Editora 
SM 
Livro a ser adquirido pelo site da SM. 

01 unidade. Uso individual nas aulas de Inglês. 

Caneta marcador permanente (plásticos, 
acrílicos, vinil e vidros) para retroprojetor. 

02 unidades, sendo 01 na cor 
preta e 01 colorida (cor à escolha 
da família). 

Uso individual. 

Estojo de giz pastel com 12 cores. 01 unidade. Uso individual. 

Estojo de tinta aquarela com 12 cores. 01 unidade.  Uso individual. 

Caixa de canetinha hidrocor grossa – 
tipo “Jumbo” com 12 cores. 

01 unidade. Uso individual. 

Cola branca. 01 tubo – 90g. Uso individual. 

Feltro (cor alegre). 01 metro.  Empreendimento individual de 
atividades em tecido; 

Produção de brinquedos; 
Presentes em datas 

comemorativas. 
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Tecido 100% algodão estampado – 
(estampas alegres, como, por  exemplo, 
poá; listras; floral; animais; desenhos; 
etc, exceto chitão). 

03 metros – 2 pedaços de 1,5m 
de cada estampa. 

Empreendimento individual  de 
atividades em tecido; 

Produção de brinquedos; 
Presentes em datas 

comemorativas; 
Murais; 

Empreendimento individual  finali-
zando o  projeto identidade. 

Botões coloridos – cores variadas. 10 grandes e 5 médios. Jogos e atividades em sala de 
aula; 

Produção de brinquedos; 
Presentes em datas 

comemorativas. 

Fita colorida (cor alegre) – cetim ou 
gorgurão. 

1 rolo  – 10 metros. Empreendimento individual  de 
atividades em tecido; 

Produção de brinquedos; 
Presentes em datas 

comemorativas; 
Murais. 

Fita de gorgurão estampada (estampas 
pequenas – xadrez, listras, bolinhas, 
florzinhas). 

1 rolo – 10 metros. Empreendimento individual  de 
atividades em tecido; 

Produção de brinquedos; 
Presentes em datas 

comemorativas; 
Murais. 

Scrapbook Artesanato (exemplos de 
estampa: poás, listras, estrelas, flores, 
desenhos, corações, animais etc, exceto 
personagens). 

04 folhas.  Empreendimento individual  de 
projetos e sequências; 

Atividades de sala; 
Murais; 

Presentes e cartões em datas 
comemorativas. 

 Massinha de modelar tipo soft. 02 potes – 500g. Uso individual. 

Slime lavável e atóxico (industrializado).  01 pote – 180g. Uso individual 

Folha de E.V.A. Fantasia. 
02 folhas, sendo 01 estampada 
e 01 com glitter. 
 

Empreendimento individual  de 
projetos e sequências. 

Plástico para plastificadora A4. 

10 unidades.  Empreendimento individual  de 
projetos e sequências; 

Atividades de sala; 
Jogos. 

Saco plástico grosso, transparente, sem 
furo – tamanho ofício. 

10 unidades. Guardar material individual  e 
atividades em sala; 

Enviar objetos para casa. 

Tinta  guache colorida (cor a escolher) – 
250 ml. 

02 potes de cores diferentes.  Empreendimentos de projetos e 
sequências; 

Atividades de sala; 
Murais; 

Atividades de artes. 

Tinta para tecido (cor a escolher) – 37 ml. 01 pote.  Empreendimentos em tecido; 
Produção de brinquedos; 

Presentes em datas 
comemorativas; 

Murais. 
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Camisa de malha usada – tamanho 
adulto. 

01 unidade. Atividades de pintura. 

Caneta carimbo redonda (tipo marcador 
de bingo). 

01 unidade na cor que a criança 
desejar. 

Atividades de coordenação 
motora. 

Pinça plástica tamanho médio 
(adequada para crianças). 

01 unidade.  Atividades de coordenação 
motora. 

Tesoura bola (Tesoura plástica com 
ponta redonda em acrílico) 

01 unidade. Atividades de coordenação 
motora. 

Pregador de roupa de madeira. 20 unidades. Jogos e atividades de 
coordenação motora. 

Pincel de pintura chato – 815 20 (apenas 
como referência de tamanho). 

01 unidade. Atividades de sala; 
Murais; 

Atividades de artes. 

Garrafinha com tampa, para água, com 
nome. 

01 unidade. Para tomar água na escola (a 
mesma deverá vir na merendeira 

todos os dias). 

Kit de roupas extras, contendo short e 
blusa (preferencialmente, do uniforme 
escolar), calcinha ou cueca, par de 
meias e par de calçados. 

01 unidade.  Roupa reserva em caso de 
acidentes na escola. As peças de 
roupa deverão ser enviadas em 
um saquinho/bolsinha de tecido 

identificado com o nome da 
criança. 

 
A primeira reunião de pais acontecerá dia 01/02/2022, terça-feira, às 18h30.  
 
− 01 brinquedo pedagógico – será selecionado pela professora no primeiro mês de aula; 
− 02 livros de literatura serão solicitados ao longo do ano letivo; 
− O material deverá ser entregue à estagiária ou à professora no primeiro (1º) dia de aula. 
 
É EXTREMAMENTE IMPORTANTE QUE TODO O MATERIAL SEJA MARCADO COM O NOME DA CRIANÇA. 

 

 

− Dicas de site para encontrar alguns materiais: 

https://clubebrincante.com.br/ 

https://www.materiaisparabrincar.com.br/ 

 

 

 

 

 

 
 

 

Professora Ana Luisa G. O. Fonseca 

Coordenadora Pedagógica de Segmento EI 
 

 Professora Renata Medeiros 

Coordenadora Educacional 
 Professora Daniela Afonso Chaves 

Coordenadora Pedagógica Geral 
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Professor Fernando França Monteiro de Barros 

Diretor Geral 
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