
MATERIAIS DE USO COLETIVO

100 (cem) folhas de papel sulfite A4 brancas
50 (cinquenta) folhas de papel sulfite coloridas
50 (cinquenta) folhas de papel canson A4 - 180g (10 brancas e 40 coloridas)
1 (uma) folha de papel cartão (dupla face)
1 (uma) folha de papel crepom
1 (uma) folha de papel celofone colorido (grande)
5 (cinco) folhas de papel vegetal 
1 (um) bloco de canson  branco para desenho, 140g/m - formato A3
1 (um) metro de papel adesivo contact transparente
1 (um) tubo grande de cola branca escolar 
1 (uma) unidade de cola colorida com glitter
2 (duas) unidades de cola colorida
1 (um) pincel para quadro branco
1 (uma) caneta de retroprojetor (preta)
2 (duas) unidades de massa de modelar – 500g 
1 kg de argila 
1 (um) novelo de lã (cor opcional) 
1 (um) metro de tecido tule colorido tradicional (cor opcional)
1 (um) pote de tinta guache – cor opcional (250 ml)
1 (uma) revista usada (Cláudia, Manequim, Pais e Filhos, Super Interessante...)
1 (um) metro de plástico bolha
1 (um) corante alimentício (cor opcional)
1 (uma) lixa de madeira (gramatura 220)
1 (um) pacote de pratos de papelão nº 5 (10 unidades)
1 (um) pacote de colher descartável) 
Aviamentos: 04 (quatro) botões grandes coloridos, 4 (quatro) metros de fita de cetim nº 1 (cor opcional), 4
(quatro) metros de fita cetim nº 5 (cor opcional) e 1(um) metro de tecido americano (cor crua)
1 (um) brinquedo: sugestões: boneca, ou carrinho de boneca ou carrinho de feira, ou kit de loucinhas ou
cabelereiro ou mercearia ou bombeiro, ou médico ou caminhão ou trator ou animais da fazenda, ou
dinossauro. 
1 (um) jogo educativo – 4 a 5 anos
1 (um) tubo de cola bastão
1 (um) metro de tecido americano (grosso) cor crua

02/02/2022 - Entrega do material escolar completo para professora.
Local: Sala de aula da criança
Horário: das 13h30min às 18h

MATERIAL INDIVIDUAL (Todos com o nome da criança)

1 (um) caderno meia pauta – capa dura (48 folhas)
1 (um) caderno pequeno com linha - capa dura em espiral (48 folhas)
2 (dois) lápis pretos nº 2
1 (um) apontador
2 (duas) borrachas
1 (uma) pasta brasil
1 (uma) tesoura sem ponta
1 (uma) caixa de lápis de cor - 12 cores (Colocar o nome em cada lápis.)
1 (um) estojo de canetinhas hidrocor – 12 cores (Colocar o nome em cada canetinha.)
1 (um) livro de Literatura Infantil (Trazer um livro da lista que está no verso)
1 (um) pincel chato de pintura nº 14
1 (uma) pasta-catálogo com 150 (cento e cinquenta) plásticos (Os plásticos devem ter a espessura mais
grossa.)
1 (um) copo, caneca ou garrafa (squeeze) para água
1 (um) pacote de lenços umedecidos (Deverá ficar na mochila e ser reposto sempre que necessário.)
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ORIENTAÇÕES AOS PAIS

- Esta relação de materiais (incluindo o livro de literatura infantil) é muito utilizada durante o desenvolvimento
das atividades.
- Para os brinquedos, priorize a segurança e a qualidade, verificando o selo do Inmetro ou da Abrinq, que atestam a
qualidade e a faixa etária adequada.
- É importante que a família tenha em casa à disposição da criança para execução das tarefas: tesoura, cola, lápis
de cor, borracha, lápis de escrever, canetinhas e revistas.
- Lanche: Deve-se colocar o nome da criança, principalmente nas caixas de sucos, potes de iogurtes e/ou potes que
necessitam ser refrigerados. Solicitamos que, diariamente, a criança traga uma fruta para ser compartilhada
com os colegas. Sugerimos que se evitem as guloseimas. Incentive a criança a identificar o seu lanche e seus
pertences. Convide-o para preparar o lanche com você!

Sugestões de Editoras:
Scipione, Ática, Brinque-Book, FDT,
Ciranda
Cultural, Atual, Formato, Editora do
Brasil, 
Editora DCL (Difusão Cultural do
Livro)

Algumas sugestões de títulos:
 
- O monstro das Cores 
Autora: Anna Llenas e Rosana de
Mont’Alverne
 
- Chapeuzinho Amarelo 
Autor: Chico Buarque de Hollanda
 
- A árvore generosa 
Autor: Shel Silverstein
 
- A felicidade das borboletas 
Autores: Patricia Engel Secco e Daniel
Kondo
 
- O Búfalo que só queria ficar
abraçado 
Autora: Thaís Laham Morello

- Um mundinho para todos
Autora: Ingrid Biesemeyer
Bellinghausen

-Bruxa, bruxa venha a minha festa
Autor: Arden Druce

- Meu corpo é incrível: Um livro
interativo
Autor: Ciranda Cultural

- O mundinho e os bichinhos de
jardim
Autora: Ingrid Biesemeyer
Bellinghausen

- Os animais do mundinho
Autora: Ingrid Biesemeyer
Bellinghausen

- O mundinho das boas atitudes
Autora: Ingrid Biesemeyer
Bellinghausen

- As famílias do mundinho
Autora: Ingrid Biesemeyer
Bellinghausen

- O direito das crianças
Autora:Ruth Rocha

- Coisinha à toa que deixa a gente
feliz
Autora: Ruth Rocha

- O menino e o muro 
Autora: Sônia Junqueira 
 
- Qual é a cor do amor
Autora: Linda Strachan – Brinque-
book 
 
- Vai embora, grande monstro verde 
Autores: Gilda De Aquino e Ed
Emberly

- O homem que amava caixas
Autora: Stephen Michael King

- Os três Lobinhos e o Porco Mau
Autora: Eugene Trivizas

- Manu e Mila, de André Neves
Autor: Brinque Book

- O monstro rosa
Autora: Olga de Dios

- Nunca acontece nada na minha
rua 
Autora: Ellen Franco
 
- Casa de passarinho 
Autora: Ana Rosa Costa
 
- Com quantos pingos se faz uma
chuva 
Autora: Maria Amália Camargo
 
- Ernesto 
Autora: Blandina Franco
 
- A Caixa 
Autores: Min Flyte e Rosalind
Beadshaw
 
- Fecha os olhos 
Autora: Victória Pérez Escrivá;
 
- A menina da cabeça quadrada 
Autor: Emília Nuñes 

- Meu corpo é assim?
Autor: Ciranda Cultural

LIVROS DE LITERATURA INFANTIL

Serão aceitos somente livros novos e recomendado para a faixa etária dos alunos.


