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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.  
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Material de uso individual 
(Os materiais devolvidos às famílias, 

em dezembro de 2021, serão 
reutilizados pela escola em 2022. Por 
favor, verifiquem o nome da criança 

no material) 

Quantidade 

Necessário para uso individual, na Rotina 
Diária ou Projetos, Sequências de atividades 
e empreendimentos que a escola irá produzir 
junto com a criança 

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

01 unidade Guardar os materiais de uso diário. 

01 pasta catálogo preta com 100 plásticos 
resistentes (ficar atento à qualidade do 
plástico, pois alguns são finos e grudam). 

 

01 unidade 
Guardar as atividades de sala realizadas pelas 

crianças. 

01 pasta aba e elástico (antiga Pasta 
Brasil), de plástico. 

01 unidade Guardar atividades do Para Casa. 

Livro didático (Programa Bilíngue) Liu and 
Liam - Book 3 – 1ª edição – 2019. 
Autores: Editorial SM Editora SM. 
Livro a ser adquirido pelo site da SM. 

01 unidade Uso individual nas aulas de Inglês. 

Caderno brochurão capa dura (sem  
pauta), 80 folhas – formato 215 mm x 310 
mm. 

01 unidade Para Casa. 

Revista Recreio. 01 unidade Material para biblioteca de sala. 

Revista em quadrinhos. 01 unidade Material para biblioteca de sala. 

Almanaque de Férias (com passatempo, 
cruzadinha, imagens para colorir e jogo 
de 07 erros). Sugestão: comprar nos 
meses de Dezembro ou Janeiro. 

01 unidade Uso individual em sala. 

01 caixa de lápis de cor (12 cores) 
triangular (grossos, apropriados para a 
correta preensão do lápis, macios e de 
boa qualidade). 

02 caixas 
Uso individual para atividades de sala e para 

aulas de arte, inglês e música. 

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

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

Caneta ponta porosa fina. 04 unidades Uso individual em sala. 

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

01 unidade Uso individual em sala. 

Canetas para tecido. 

02 unidades 
(01 na cor preta 
e a outra cor de 

escolha da 
criança)  

Uso individual em sala e nas aulas de arte. 

Lápis de escrever. 6 unidades Uso individual em sala. 

Apontadores com depósito – para lápis 
comum e  grosso/triangular. 

02 unidades Uso individual em sala. 
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Borrachas brancas macias e de boa 
qualidade. 

02 unidades Uso individual em sala. 

Caixa de cola colorida com 4 cores. 01 caixa  Uso individual na aula de arte. 

Cola branca – 90 g. 02 vidros  Uso individual em sala. 

Estojo grande (simples, mas que possa 
acondicionar lápis de cor, canetas, cola, 
tesoura e apontador).  

01 unidade Uso individual em sala. 

Tesoura com ponta redonda (gravar o 
nome). 
 

01 unidade Uso individual em sala. 

Régua resistente de 30 cm (não pode ser 
flexível). 

01 unidades Uso individual em sala. 

Garrafinha com tampa, para colocar água, 
com o nome da criança. 

01 unidade Uso individual. 

Plástico para plastificação, tamanho A4. 03 unidades 
Plastificar a ficha com nome da criança, alfabeto 

e numerais, plastificação do presente de 
aniversário (foto da turma), jogos, atividades etc. 

Plástico para plastificação tamanho A3. 
 

02 unidades Plastificar atividades de arte. 

Scrapbook ARTESANATO (motivos 
variados – estrela, bolinha, coração, 
florzinha, xadrezinho). 

02 folhas 
Atividades de arte e empreendimentos de final de 

etapa. 

Palitos de picolé coloridos, 
acondicionados em um saquinho de pano, 
com fechamento (tamanho ½ folha de 
ofício). 

25 unidades Atividades de Matemática. 

Potes de sorvete de 02 litros, de plástico, 
com tampa (vazio, identificado e encapado 
com contact colorido). 

02 unidades 
Armazenar as coleções das crianças e guardar 

material reserva. 

Massinha de modelar de amido – 500 g – 
na cor preferida da criança. 

02 potes Atividades de arte e coordenação motora fina. 

Tinta para tecido (cor a escolher) – 37 ml. 01 pote 

Empreendimentos em tecido; 
Produção de brinquedos; 

Presentes em datas comemorativas; 
Murais. 

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

01 unidade 
Atividades de sala; 

Murais; 
Atividades de artes. 

Camisa de malha usada – tamanho 
adulto. 

01 unidade Atividades de pintura. 

Fita de gorgurão estampada (estampas 
pequenas, como xadrez, listras, bolinhas, 

florzinhas) – 10 metros. 
01 rolo   

Empreendimento individual de atividades em 
tecido; 

Produção de brinquedos; 
Presentes em datas comemorativas; 

Murais. 
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Elástico roliço (cor alegre) – 03 metros. 01 unidade 

Empreendimento individual de atividades em 
tecido; 

Produção de brinquedos; 
Presentes em datas comemorativas; 

Murais. 

1 sacola de pano contendo roupa reserva 
(blusa, short, meia, calcinha/cueca), sendo 
que todos os itens devem estar 
identificados com o nome da criança.  

01 unidade de 
cada peça. 

Será usada em casos de imprevistos na escola.  

 

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

Todo o material ficará na escola durante o ano de 2022. 
 
O ESTOJO E O POTE DE SORVETE DEVEM VIR ORGANIZADOS, CONTENDO OS ITENS A SEGUIR 
RELACIONADOS: 
 
− Organização do estojo: colocar a tesoura, 1 vidro de cola, 1 apontador, 1 lápis de escrever, 1 borracha, 1 caixa 

de lápis de cor, 1 caneta de ponta porosa; 
− Organização  do  pote  de  sorvete  (material  reserva):  5  lápis  de  escrever,  1  vidro  de  cola, 1 borracha,          

1 apontador para lápis triangular, 4 canetas de ponta porosa finas. 
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