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Material Coletivo 

• 02 estojos de canetinhas hidrocor - 12 cores cada (Sugestão: Faber Castell ou Bic), um para 

uso coletivo e o outro para colocar no estojo. 

• 02 caixas de lápis de cor - 12 cores cada (Sugestão: Faber Castell ou Bic), uma caixa para uso 

coletivo e a outra para colocar no estojo. 

• 03 caixas de massa de modelar com 12 unidades cada (Sugestão: Acrilex Soft)  

• 01 caixa de massa de modelar base de cera 

• 01 pacote com 1000 lantejoulas, tamanho grande. 

• 02 potinhos de glitter (cores variadas) 

• 01 pacote de palito de picolé  

• 50 folhas de desenho encadernadas - folha dura (pode ser confeccionado na Papelaria Espaço 

Criativo) 

• 01 pacote de folhas coloridas não acetinadas (sugestão Lumi Paper ou Tilli Paper) 

• 03 saquinhos plásticos, tamanho ofício 

• 01 saquinho contendo 10 botões tamanhos variados 

• 02 revistas (usadas)  

• 01 caixa de giz de cera  

• 03 rolinhos de tecido para patchwork 

• 01 caneta para tecido 

• 01 cola para tecido  

• 02 metros de fita mimosa 

• 01 metro de tecido cru 

• 01 uma dúzia de prendedores 

 

 

Materiais de uso individual, todos identificados 

• 1 pote de sorvete vazio, higienizado e identificado, com tampa 

• 1 forma de gelo de plástico (servirá como paleta de cores)  

• 1 estojo de giz de cera em gel 

• 01 caneta para quadro branco (para lousa mágica) 

• 01 giz líquido colorido 

• 01 caixa de cola colorida – 6 cores 

• 01 caixa de tinta guache – 6 cores 

• 01 caixa de tinta Tempera guache neon – 06 cores 

• 01 pacote de argila artesanal 

• 01 tubo de bolha de sabão 

• 01 lupa pequena 



 

 

 

• 01 espelho 13x18 

• 01 porta retrato 15x21 

• 01 foto da criança 13x18... 

• 01 rolinho para pintura 

• 01 escova de dentes para atividades artísticas 

• 01 pacote de areia colorida 

• 01 esponja de cozinha 

• 05 sacos zipados tamanho ofício 

• 02 tubos de cola, 90 g. (Sugestão: Tenaz, bic)  

• 01 tubo pequeno de cola (35g) para ficar no estojo 

• 01 tesoura sem ponta (Sugestão: Mundial ou Tramontina), para ficar no estojo 

• 01 pincel chato nº10 

• 01 caderno grande (96 folhas), pautado, com margem 

• 01 estojo que comporte: 01 lápis preto, 01 borracha, 01 apontador, 01 estojo de lápis de cor, 

01 estojo de canetinhas, 01 tubo pequeno de cola (35g) e 01 tesoura sem ponta (Sugestão: 

Mundial ou Tramontina). 

• 01 pasta com elástico para trabalhos 

• 01 jogo didático – da faixa etária e do interesse da criança. (Sugestão: memória, quebra-

cabeça com peças grandes, blocos lógicos, engenheiro, jogos de encaixe de tamanho 

variados..., com selo do Inmetro) 

• 01 brinquedo para partilhar na sala (Sugestão: carrinho, bonecos (as), panelas... com selo do 

Inmetro).  

• 01 avental para pintura 
• 01 sacola de TNT, medindo 25X40 

• 01 pote de gel para cabelo transparente 

 

 

  Observações:  
Ao longo do ano letivo poderão ser solicitados material de sucata e outros materiais para realização de 

atividades.  
 

 

Para Língua Inglesa  

• 01 pasta com elástico para trabalhos, identificada.  

• 01 caixa de massa de modelar  - 12 cores (Sugestão: Acrilex Soft, com 12 unidades). 

 

 

Material para higiene e uso pessoal, (todos identificados) 

 

• 01 embalagem de lenço umedecido, 01 escova de dente, 01 tubo de creme dental infantil, 01 toalha 

de mão, 01 copo plástico, 01 guardanapo de tecido para o lanche e 01 garrafinha para água. 

Estes materiais ficam na mochila do(a) aluno(a) e vem diariamente para a escola. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Informações sobre o início do ano letivo: 

 

O material deverá ser entregue na entrevista individual com a professora dia 17/02/20 ou 18/02/20, 

conforme o agendamento que deverá ser realizado pela família pelo telefone 30338800, no período de 

03/02/20 a 10/02/20. É importante o aluno vir junto com os pais, pois este será seu primeiro contato junto 

à professora. Caso a família não faça o agendamento, o aluno deverá vir dia 19/02, primeiro dia de aula. 

• O aluno deverá usar o uniforme desde o primeiro dia de aula.    

• Horários: 13h25min – Primeiro sinal    

                   13h30min – Segundo sinal – Início das aulas                     

17h30min – Término das aulas   

 


