
 

 
 

 

 

Infantil 2 e 3 
 

Quantidade Material                                                                                                          Utilização 
1 Agenda escolar espiral, de página inteira, para cada dia Comunicação escola/família. 

1 Bloco Ecocores Color Set – 21 cores – A3 (110/ m²) Suporte para produções artísticas. 

1 Bloco de desenho A3 – (200 g/m²) Suporte para produções artísticas. 

1 Jogo de tempera Guache Show Color – tampa com pincel – 6 cores – 18ml cada Produções  artísiticas. 

1 Caderno de desenho – capa dura – 96 folhas A4 Produções  artísiticas. 

1 Caixa de giz de cera retrátil – 12  cores Produções  artísiticas. 

2 Folhas de lixa para madeira 120 Atividades sensoriais com textura. 

1 Frasco de cola branca, líquida escolar 40 g Atividades psicomotoras de colagem. 

1 Jogo de canetas hidrocor tamanho jumbo 12 cores Uso escolar em sala de aula. 

2 Potes de Areia Mágica – 200g Atividades de Modelagem 

2 Marcadores permanentes (cor preta) – Traço: 1mm / Ponta: 2mm Produções  artísiticas (contorno). 

1 Ecotela – 20x29cm – 200mm x 290mm Suporte para produções artísticas 

2 Pacotes de contas grandes (com furo largo) Atividades psicomotoras. 

1 Pacote de sacos plásticos – A3 (10 unidades em cada) Organização de material individual. 

2 Potes de massa gelatinosa Atividades de  modelagem. 

2 Potes de massa para modelar – 500g Atividades de  modelagem. 

1 Tubos de cola bastão – 40g Produções  artísiticas com colagem. 
 

Quantidade Pertences Pessoais Utilização 
1 Jogo de Lençol (com elástico) e fronha (tamanho berço) Momento de Descanso 

1 Escova de dente Higiene Pessoal  

1 Creme dental Higiene Pessoal 

1 Copo plástico Higiene Pessoal  

1 Sabonete Líquido da cabeça aos pés Higiene Pessoal  

1 Bermuda e calça Armário Individual  

1 Camiseta de manga curta e longa  Armário Individual 

1 Calcinha ou cueca ou fraldas Armário Individual 

1 Par de meias Armário Individual 

1 Camiseta grande (usada, tamanho adulto)  Atividades de Pintura 

1 Bichinho de Pelúcia  Momento do Descanso 

1 Blusão de Frio Armário Individual  

1  Cobertor  Armário Individual 

1 Toalha Armário Individual  

1 Tênis ou chinelo Armário Individual  

1 Garrafinha de água Armário Individual  

 
Observações: 
✓ Os materiais deverão ser entregues, na sala de aula, para a professora titular, no dia da reunião com pais: 30/01/20, armazenados em uma sacola, 

com o nome completo da criança e a indicação da turma (não é necessário nomear cada item). 
✓ Todos os pertences pessoais devem ser marcados com nome e série do aluno. 
✓ As roupas do armário do Período Integral não precisam ser do uniforme. 

 



 

 
 

 

 

Infantil 4 
 

Quantidade Material                                                                                                          Utilização 
1 Agenda escolar espiral, de página inteira, para cada dia Comunicação escola/família. 

1 Bloco Ecocores Multiformas – 12 cores – (110g/ m²) Suporte para produções artísticas. 

1 Bloco de desenho A3 – (200 g/m²) Suporte para produções artísticas. 

1 Caderno de desenho – capa dura -  96 folhas – A4 Produções Artísticas 

1 Jogo de canetas hidrográficas grossas – 12 cores  Uso escolar em sala de aula 

1 Caixa de giz de cera retrátil  – 12 cores Uso escolar em sala de aula 

1 Caixa de lápis de cor jumbo – 12 cores Uso escolar em sala de aula 

1 Jogo de canetas permanentes – 6 cores Produções artísticas (contorno) 

1  Jogo de Tempera Guache – Show Color – Tampa com pincel – 6 cores Produções  artísiticas  

2 Folhas de lixa para madeira 120 Atividades sensoriais com textura. 

1 Frasco de cola branca, líquida escolar 225 g Atividades psicomotoras de colagem. 

1 Tubo de cola bastão – 40g Produções artísticas com colagem 

1  Pacote de sacos plásticos grossos – A3 (10 unidades em cada) Organização de material individual 

2 Potes de massa gelatinosa  Atividades de modelagem  

1  Pote de massa para modelar – 500g Atividades de modelagem 

1  Ecotela – 20x29cm – 200mm x 290mm Suporte para atividades artísticas 

 
Quantidade Pertences Pessoais  Utilização 

1 Jogo de Lençol (com elástico) e fronha (tamanho berço) Momento de descanso 

1 Escova de dente Higiene Pessoal 

1 Creme dental Higiene Pessoal 

1 Copo plástico Higiene Pessoal 

1 Xampu Utilização coletiva - Banho 

1 Condicionador Utilização coletiva - Banho 

1 Sabonete Líquido da cabeça aos pés Utilização coletiva - Banho 

1 Bermuda e calça Armário Individual 

1 Camiseta de manga curta e longa Armário Individual 

1 Calcinha ou cueca Armário Individual 

1 Par de meias Armário Individual 

1  Tênis ou chinelo Armário Individual 

1 Camiseta grande (usada, tamanho adulto)  Atividades de Pintura 

1  Bichinho de pelúcia Momento do descanso 

 
Observações: 
✓ Os materiais deverão ser entregues, na sala de aula, para a professora titular, no dia da reunião com pais: 30/01/20, armazenados em uma sacola, 

com o nome completo da criança e a indicação da turma (não é necessário nomear cada item). 
✓ Todos os pertences pessoais devem ser marcados com nome e série do aluno. 
✓ As roupas do armário do Período Integral não precisam ser do uniforme. 

 
 
 
 



 

 
 

 

 

Infantil 5 
 

Quantidade Material                                                                                                          Utilização 
1 Agenda escolar espiral de página inteira para cada dia Comunicação escola/família 
2 Apontadores Uso escolar em sala de aula 
1 Bloco Ecocores, textura criativa, tamanho A4 Suporte para produções artísticas 
1 Bloco para desenho, formato A3, 224 g/m² Suporte para produções artísticas 
2  Borrachas soft touch Uso escolar em sala de aula 
1 Caderno de desenho, 100 folhas, tamanho A4  Produções  artísiticas 
1 Caixa de lápis de cor, 24 cores Uso escolar em sala de aula 
1 Caneta tipo Posca – qualquer cor Produções  artísiticas 
1 Giz de cera Multicultural – 12 cores Produções  artísiticas 
1 Tinta de efeito 3D incolor para papel, 35 ml Produções  artísiticas com efeito 
2 Canetas permanentes, ponta média – cor preta Atividades artísticas (contorno) 
1 Jogo de canetas hidrográficas grossas, 12 cores  Uso escolar em sala de aula 
4 Lápis grafite triangular, HB n.º 2 Uso escolar em sala de aula 

2 m Plástico autoadesivo transparente Suporte para produções artísticas 
1 Pote de massa para modelar, SOFT 500 g Atividades de modelagem 
1 Tela Novaprint Ecotela, 20 cm x 29 cm Produções  artísiticas 
1 Tesoura sem ponta. Gravar o nome na peça (corte duplo para canhotos) Atividades psicomotoras 
1  Tubo de cola bastão, 40 g Uso escolar em sala de aula 

 
Quantidade Pertences Pessoais  Utilização 

1 Jogo de Lençol (com elástico) e fronha (tamanho berço) Momento de descanso 

1 Escova de dente Higiene bucal 

1 Creme dental Higiene bucal 

1 Copo plástico Higiene bucal 

1 Xampu Utilização coletiva - banho 

1 Condicionador Utilização coletiva - banho 

1 Sabonete Líquido da cabeça aos pés Utilização coletiva - banho 

1 Bermuda e calça Roupa reserva – ficará no armário individual 

1 Camiseta de manga curta e longa Roupa reserva – ficará no armário individual 

1 Calcinha ou cueca Roupa reserva – ficará no armário individual 

1 Par de meias Roupa reserva – ficará no armário individual 

1 Camiseta grande para atividades de pintura (usada, tamanho adulto)  Proteção do uniforme 

 

Observações: 
✓ Os materiais deverão ser entregues, na sala de aula, para a professora titular, no dia da reunião com pais: 30/01/20, armazenados em uma sacola, 

com o nome completo da criança e a indicação da turma. 
✓ Todos os pertences pessoais devem ser marcados com nome e série do aluno. 
✓ As trocas de roupa para o armário não precisam ser do uniforme. 

 
 
 



 

 
 

 

 

1º Ano – Ensino Fundamental – Anos Iniciais 
 

Quantidade Material                                                                                                          Utilização 
1 Agenda escolar espiral, de página inteira, para cada dia Comunicação escola/família. 

1 Bloco Ecocores Moldura,  07 cores – A3 (110g/ m²) Suporte para produções artísticas. 

1 Bloco de desenho A3 – (200 g/m²) Suporte para produções artísticas. 

1 Caderno de desenho, capa dura – 96 folhas A4 Produções  artísiticas. 

1 Caderno universitário, brochura, capa dura, sem estampa, 48 folhas Uso escolar em sala de aula. 

6 Lápis grafite triangular, HB nº 2 Atividades de escrita. 

1 Lápis esboço carvão vegetal Produções  artísiticas. 

1 Caixa de lápis de cor, 24 cores Uso escolar em sala de aula. 

1 Caixa de giz de cera curto, 12  cores Produções  artísiticas.. 

1 Jogo de canetas hidrográficas finas, 12 cores Uso escolar em sala de aula. 

1 Jogo de canetas permanentes, 6 cores Produções  artísiticas (contorno). 

1 Caneta permanente Posca – média, ponta redonda (qualquer cor) Produções  artísiticas. 

1 Tubo de cola bastão – 40g Produções  artísiticas com colagem. 

1 Frascos de cola branca, líquida escolar 40 g Atividades psicomotoras de colagem. 

1 Pacote de fita de cetim 10m – 1cm de largura – cores variadas Produções  artísiticas. 

2 Apontadores Uso escolar em sala de aula. 

2 Borrachas Uso escolar em sala de aula. 

1 Ecotela 200 mm x 290 mm Suporte para produções  artísiticas. 

1 Papel dobradura para origami – 20cm x 20 cm Suporte para produções  artísiticas. 

1 Plástico autoadesivo transparente  Organização de material. 

1 Pacote de sacos plásticos grossos – A3 (10 unidades) Organização de material individual. 

1 Tesoura sem ponta. Gravar o nome na peça (corte duplo para canhotos) Atividades psicomotoras. 

1 Pote de massa para modelar – 500g Atividades de  modelagem. 

1 Pote de massa de modelar com argila – 500g Atividades de  modelagem. 

1  Camiseta usada tamanho P adulto – com nome na peça Atividades artísticas com pintura. 

   
 

Quantidade Pertences Pessoais  Utilização 
1 Jogo de Lençol (com elástico) e fronha para o descanso (tamanho berço)  

1 Escova de dente  

1 Creme dental  

1 Copo plástico  

1 Bermuda e calça  

1 Camiseta de manga curta e longa  

1 Calcinha ou cueca  

1 Par de meias  
 

Observações: 
✓ Os materiais deverão ser entregues, na sala de aula, para a professora titular, no dia da reunião com pais: 30/01/20, armazenados em uma sacola, 

com o nome completo da criança e a indicação da turma. 
✓ Todos os pertences pessoais devem ser marcados com nome e série do aluno. 

 


