
 

 
 

 

 

 

1º Ano – Ensino Fundamental – Anos Iniciais 
 

Quantidade Material                                                                                                          Utilização 
1 Agenda escolar (com página inteira para cada dia) Comunicação escola / família 

2 Apontadores com reservatório Atividades pedagógicas 

1 Bloco de desenho A4 – 200g/ m² Suporte para produção artística 

2 Borrachas escolares médias Atividades pedagógicas 

1 Caderno de desenho A4 – capa dura – 96 folhas Atividades pedagógicas 

1 Caixa de lápis de cor – 24 cores Produções artísticas 

1 Caixa de lápis de cor aquarelável – 24 cores Aula de arte 

2  Caixas de massa para modelar – base amido – 12 cores Atividades sensoriais e psicomotoras 

1 Camiseta usada – tamanho P (adulto) – com nome Atividades artísticas com pintura 

1 Estojo com zíper – tamanho médio Estímulo à autonomia 

2 Frascos de cola líquida e branca (escolar) 40 g Produções artísticas com colagem 

1 Jogo de canetinhas hidrográficas finas – 12 cores Produções artísticas 

6 Lápis grafite – número 2 – triangular Atividades pedagógicas 

2 Pastas com ferragem (tamanho ofício) Organização da documentação pedagógica 

1 Pincel de cabo curto plástico amarelo – formato chato – número 20 Produções artísticas 

2  Potes pequenos de massa gelatinosa Atividades sensoriais e psicomotoras 

1 Régua de 15 cm Atividades pedagógicas 

1 Rolo de fita crepe larga – 48mmx50m Produções artísticas 

1 Tesoura sem ponta – gravar nome na peça – sem estampa 
Para canhotos: tesoura específica 

Atividades pedagógicas 

2 Tubos de cola bastão – 40 g Produções artísticas com colagem 
1 Pasta plástica fina com elástico (A4) Organização da documentação pedagógica 

 

Observações: 

Os materiais deverão ser armazenados em uma sacola, com o nome 
completo da criança e a indicação da turma. 
Serão entregues na sala de aula, em data estipulada na primeira 
reunião com pais. 
Os livros paradidáticos serão pedidos posteriormente. 
Todos os uniformes devem ser marcados com nome e série do aluno. 

✓  

Material de uso diário: 

• 1 mochila para transportar a agenda escolar e 
a pasta tamanho ofício. 

• 1 lancheira de fácil manuseio, com um 
guardanapo de pano em que conste o nome. 

• 1 garrafinha para água (com nome). 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

 

 

Infantil 2 
 

Quantidade Material                                                                                                          Utilização 
1 Agenda escolar (com página inteira para cada dia) Comunicação escola/família 

1 Argilinha escolar – 500 g  Produções artísticas 

2 Blocos de desenho A3 – 200 g/m² Suporte para produções artísticas 

3 Bolinhas de sabão Atividades lúdicas (período de adaptação) 

1 Caixa de giz de cera – formato retangular – 12 cores Produções artísticas 

1 Caixa de giz pastel oleoso Produções artísticas 

1  Caixa de lápis de cor (grossos) Atividades de registros gráficos 

1 Caixa de tinta guache – 15 ml cada – 6 cores Produções artísticas 

1 Caixa de tinta com glitter – 6 potes Atividades de pintura 

1 Camiseta usada tamanho PP (adulto) – com nome na peça Atividades artísticas com pintura 

3 Esponjas artísticas para efeito textura Atividades artísticas 

3 Folhas de lixa de madeira (220) Atividades sensoriais com textura 

1 Pacote de argila para artesanato – 1 Kg Atividades sensoriais e psicomotoras 

1 Pacote de fita de cetim – 10 m – 2 cm de largura – qualquer cor Produções artísticas 

10 Sacos plásticos – A3  Organização de material individual 

1 Pincel chato cabo curto 16 Atividades de pintura 

1 Pincel chato cabo curto 20 Atividades de pintura 

1 Pote de tinta guache – 250 ml (cor vermelho) Produções artísticas 

2 Potes pequenos de massa gelatinosa  Atividades sensoriais e psicomotoras 

2 Potes de massinha para modelar – 500 g Atividades sensoriais e psicomotoras 

1 Rolo de fita adesiva – qualquer cor Produções artísticas 

2 Tubos de cola bastão – 40 g Produções artísticas com colagem 

3 Tubos de cola líquida e branca (escolar) 40 g Produções artísticas com colagem 

1 Aquarela – 12 cores Produções artísticas 
 

Observações: 

Os materiais deverão ser armazenados em uma sacola, com o nome 
completo da criança e a indicação da turma. 
Serão entregues na sala de aula, em data estipulada na primeira reunião 
com pais. 
Os livros paradidáticos serão pedidos posteriormente. 
✓ Todos os uniformes devem ser marcados com nome e série do aluno. 

 

Material de uso diário: 

• 1 mochila para transportar a agenda escolar e 
1 troca de roupa completa. 

• 1 lancheira de fácil manuseio, com um 
guardanapo de pano em que conste o nome. 

• 1 garrafinha para água (com nome). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
 

 

 

Infantil 3 
 

Quantidade Material                                                                                                          Utilização 
1 Agenda escolar (com página inteira para cada dia) Comunicação escola/família 

1 Aquarela – 12 cores Produções artísticas 

1 Argilinha escolar – 500 g Produções com modelagem 

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

1 Caixa de giz de cera curto – 12 cores Produções artísticas 

1 Caixa de tinta guache – 15 ml cada - 6 cores Produções artísticas 

1 Camiseta usada tamanho PP (adulto) – com nome na peça Atividades artísticas com pintura 

3 Folhas de lixa de madeira (220) Atividades sensoriais com textura 

2 Frascos de cola branca e líquida (escolar) 40 g Produções artísticas 

1 Metro de plástico autoadesivo liso – qualquer cor Plastificação de atividades em papel 

1 Pacote de fita de cetim – 10 m – 2 cm de largura – qualquer cor Produções artísticas 

1 Pacote de massa de biscuit – 85 g (qualquer cor, sem estecas) Atividades com modelagem e produções artísticas 

10 Sacos plásticos – A3 Organização de material individual 

10 Sacos plásticos – A4 Organização de material individual 

2 Pincéis mousse (bloco – espuma) Produções artísticas com tinta 

1 Pote de tinta guache – 250 ml (cor azul) Produções artísticas com tinta 

2 Potes pequenos de massa gelatinosa Atividades com modelagem 

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

1 Rolo de fita crepe larga – 48mm x 50m Atividades de moldes vazados e artísticos  

2 Tubos de cola bastão – 40 g Atividades psicomotoras de colagem 

1 Jogo de canetinhas hidrográficas - jumbo – 12 cores Produções artísticas 

2 Lápis grafite jumbo triangular Uso escolar em sala de aula 

 

Observações: 

Os materiais deverão ser armazenados em uma sacola, com o nome 
completo da criança e a indicação da turma. 
Serão entregues na sala de aula, em data estipulada na primeira reunião 
com pais. 
Os livros paradidáticos serão pedidos posteriormente. 
✓ Todos os uniformes devem ser marcados com nome e série do aluno. 

 

Material de uso diário: 

• 1 mochila para transportar a agenda escolar e 
1 troca de roupa completa. 

• 1 lancheira de fácil manuseio, com um 
guardanapo de pano em que conste o nome. 

• 1 garrafinha para água (com nome). 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

Infantil 4 
 

Quantidade Material                                                                                                          Utilização 
1 Agenda escolar (com página inteira para cada dia) Comunicação escola/família 

1 Apontador com reservatório para lápis jumbo Uso escolar em sala de aula 

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

1 Bloco de desenho A4 – 200 g/m² Suporte para produções artísticas 

1 Bolinha de sabão Atividades lúdicas no período de adaptação 

2 Borrachas escolares médias  Uso escolar em sala de aula 

1 Caderno de desenho A4 – capa dura – 96 folhas  Produções artísticas 

1 Caderno universitário, capa dura brochura com 48 folhas – sem estampa Trabalho com portadores textuais 

1 Caixa de giz de cera curto – 12  cores Produções artísticas 

1 Caixa de lápis de cor - jumbo Produções artísticas 

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

1 Dado grande Jogos de linguagem matemática 

2 Folhas de lixa para madeira (120) Atividades sensoriais com textura 

2 Frascos de cola branca e líquida (escolar) 40 g Atividades psicomotoras de colagem 

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

2 Lápis grafite jumbo triangular Atividades de escrita 

2 Metros de plástico transparente autoadesivo Plastificação de atividades em papel  

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

10 Sacos plásticos – A4  Organização de material individual 

1 Pasta catálogo (com 20 plásticos grossos) Arquivamento de produções artísticas (2º semestre) 

1 Pasta fina com elástico (A4) Arquivamento da lição de casa 

1 Pote de tinta guache – 250 ml (cor verde) Produções artísticas com tinta 

2 Potes pequenos de massa gelatinosa Atividades de modelagem 

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

1 
 

Tesoura sem ponta – gravar o nome na peça – sem estampa (para 
canhotos: tesoura específica) 

Atividades pedagógicas 
 

2 Tubos de cola bastão – 40 g Produções artísticas com colagem 

1 Aquarela – 12 cores Produções artísticas 

 
 

 

Observações: 

Os materiais deverão ser armazenados em uma sacola, com o nome 
completo da criança e a indicação da turma. 
Serão entregues na sala de aula, em data estipulada na primeira reunião 
com pais. 
Os livros paradidáticos serão pedidos posteriormente. 
✓ Todos os uniformes devem ser marcados com nome e série do aluno. 

 

 

Material de uso diário: 

• 1 mochila para transportar a agenda escolar, 
a pasta tamanho A4 e 1 troca de roupa 
completa. 

• 1 lancheira de fácil manuseio, com um 
guardanapo de pano em que conste o nome. 

• 1 garrafinha para água (com nome). 
 

 
 
 



 

 
 

 

 

Infantil 5 
 

Quantidade Material                                                                                                          Utilização 
1 Agenda escolar (com página inteira para cada dia) Comunicação escola / família 

2 Apontadores com reservatório Atividades pedagógicas 

1 Aquarela – 12 cores Produções artísticas 

1 Bloco de desenho A3 – 200 g/m² Suporte para produção artística e aulas de especialistas 

1 Bloco de desenho A4 – 200 g/m² Suporte para produção artística e aulas de especialistas 

2 Borrachas escolares médias Atividades pedagógicas 

1 Caderno de desenho A4 – 96 folhas Atividades pedagógicas 

1 Caderno universitário – capa dura – brochura com 96 folhas – sem estampa Atividades pedagógicas 

1 Caixa de lápis de cor triangular (24 cores)  Produções artísticas 

1 Camiseta usada tamanho P (adulto) com nome na peça Aulas de pintura 

2 Dados grandes Atividades pedagógicas 

1 Estojo com zíper – tamanho médio Estímulo à autonomia 

2 Frascos de cola líquida e branca (escolar) 40 g Produções artísticas com colagem 

1 Jogo de canetas hidrográficas – 12 cores Produções artísticas 

4  Lápis grafite triangular – número 2  Atividades pedagógicas 

2 Metros de plástico transparente autoadesivo  Plastificação de atividades em papel 

1  Pasta com ferragem (tamanho ofício) Organização da documentação pedagógica 

1 Pasta plástica fina com elástico (A4) Organização da documentação pedagógica 

1 Pote pequeno de massa para modelar  Atividades sensoriais e psicomotoras 

1 Pote de tinta guache – 250 ml (cor branca) Produções artísticas com tinta 

2  Potes pequenos de massa gelatinosa Atividades sensoriais e psicomotoras 

2 Rolos de fita adesiva (colorida ou decorada) Atividades pedagógicas e exposições de trabalhos 

1 Tesoura sem ponta – gravar o nome na peça – sem estampa (para 
canhotos: tesoura específica) 

Atividades pedagógicas 

2 Tubos de cola bastão – 40 g Produções artísticas com colagem 
 

Observações: 

Os materiais deverão ser armazenados em uma sacola, com o nome 
completo da criança e a indicação da turma. 
Serão entregues na sala de aula, em data estipulada na primeira reunião com 
pais. 
Os livros paradidáticos serão pedidos posteriormente. 
✓ Todos os uniformes devem ser marcados com nome e série do aluno. 

 

 

Material de uso diário: 

• 1 mochila para transportar a agenda escolar e 
a pasta tamanho A4. 

• 1 lancheira de fácil manuseio, com um 
guardanapo de pano em que conste o nome. 

• 1 garrafinha para água (com nome). 
 

 


