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MATERIAL DE USO 
INDIVIDUAL 

QUANTIDADE 

NECESSÁRIO PARA USO INDIVIDUAL NA 
ROTINA DIÁRIA OU NOS PROJETOS, 
SEQUÊNCIAS DE ATIVIDADES E 
EMPREENDIMENTOS QUE A ESCOLA IRÁ 
PRODUZIR JUNTO COM A CRIANÇA 

Short, blusa, calça, blusa 
de frio, meias. 

02 unidades de cada peça. Roupa reserva em caso de imprevistos na escola. 

Pacote de lenço 
umedecido. 

01 unidade (ao longo do ano, 
solicitamos a reposição). 

Para uso individual na troca de fraldas.  

Pacote de fralda 
descartável. 

01 pacote (solicitamos a 
reposição à medida que for 
acabando). 

Para uso individual na troca de fraldas.  

Pomada para assadura. 01 unidade. Para uso individual na troca de fraldas. 
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Toalha 01 unidade. Em caso de imprevistos na escola. 

Caixa Organizadora com 
tampa transparente 5 

Litros Medidas (cm): 35 x 
21,5 x 12. 

 

01 unidade. 
Uso diário para guardar os itens individuais das 
crianças (roupas, meias etc.). 

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

01 unidade. Uso diário da criança. 

Massa de modelar de 
amido, 500 g. 

01 pote. Uso diário. 

Plástico autoadesivo  
estampado  (bolinha, 

florzinha, listrinha etc). 
02 metros. Produção de brinquedos. 

Plástico autoadesivo 
transparente. 

02 metros.  Atividades sensoriais. 

Folha de E.V.A. 

03 folhas, sendo 01 sem 
estampa e 02 com estampas   
delicadas, como brilho, 
bolinhas,  listras. 

Coroa do aniversariante do mês, alça da sacola 
de atividades de cada etapa, e produção de 
brinquedos. 

Pote de tinta guache 
colorido, 250 ml (a cor 
poderá ser escolhida 

pela família). 

01 pote.  Atividades de pintura. 

Bola de plástico 
resistente – tamanho 

médio. 
01 unidade. Uso diário. 

Marabú. 

 

 01 unidade (a cor poderá ser 
escolhida pela família). 

Atividades sensoriais. 

Bola texturizada 5,5 cm 
(qualquer cor). 

01 unidade.  Atividades psicomotoras. 

Bolinhas de orbis 
(bolinhas de gel) –  
tamanho grande. 

02 pacotes. 

Atividades sensoriais. 
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Conta gotas Zig Zag. 

 

01 unidade. Atividades psicomotoras.  

Tesoura  bola. 

 
 
 
 

01 unidade. Atividades psicomotoras.  

Bolinhas de pompom 
grandes. 

 

 
 

01 pacote pequeno. Atividades sensoriais. 

Bolinhas de pompom 
pequenas. 

 
 

 
 

01 pacote pequeno. 
 

Atividades sensoriais. 

Areia divertida. 01 pote. Atividades sensoriais. 

Areia Colorida.  01 pacote de 400 gramas. Atividades sensoriais. 

Feltro (cor alegre). 01 metro. 
Empreendimentos dos projetos e presentes em  
datas comemorativas, como dia das  mães, dos 
pais e das crianças.  

Tecido de algodão com 
estampa  pequena e 

delicada; escolha uma 
das  estampas a seguir: 

xadrezinho, listrinha,  
florzinha, poá, estrelinha. 

02 metros. 

Empreendimento dos projetos,  
presentes em datas comemorativas, como dia 
das mães, dos pais e das crianças.  

 

Brim (cor alegre). 02 metros.  

Empreendimento dos projetos,  
presentes em datas comemorativas, como dia 
das mães, dos pais e das crianças., 
 

Botões coloridos grandes 
– 3,5 cm ou  4 cm. 

10 unidades.  
Empreendimento dos projetos,  
presentes em datas comemorativas como dia 
das mães, dos pais e dia  das crianças. 
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Sianinha – 9 mm.  10 metros (cor alegre). 
Empreendimento dos projetos,  
presentes em datas comemorativas, como dia 
das mães, dos pais e das crianças. 

Fita de cetim  – 07 mm.  10 metros (cor alegre). 
Empreendimento dos projetos,  
presentes em datas comemorativas, como dia 
das mães, dos pais e das crianças. 

Bichinhos de plástico 
miniaturas. 

 

10 unidades. Atividades sensoriais. 

Slime da cor preferida da 
criança. 

01 pote de 180g. Atividades sensoriais. 

 
 

 
OBSERVAÇÕES:  

− Dicas de site para encontrar alguns materiais: 

https://clubebrincante.com.br/ 

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

A primeira reunião de pais será no dia 01/02/2022, terça-feira, às 18h30.  

 

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 para a estagiária da sala.  

Todo o material ficará na escola durante o ano de 2022.  

− 01 brinquedo pedagógico – será selecionado pela professora no primeiro mês de aula; 

− 02 livros de literatura serão solicitados ao longo do ano letivo.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Professora Ana Luisa G. O. Fonseca 

Coordenadora Pedagógica de Segmento EI 
 

 Professora Renata Medeiros 

Coordenadora Educacional 
 Professora Daniela Afonso Chaves 

Coordenadora Pedagógica Geral 

 
 
 

 
___________________________________________ 

Professor Fernando França Monteiro de Barros 

Diretor Geral 
 

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

