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Materiais que deverão ser entregues na primeira reunião do ano:
01 caixa de giz de cera pastel 12 cores
01 caixa de giz de cera grosso 12 cores – mini estaca
01 caixa de giz de cera color gel
01caixa de cola colorida 6 cores
3 potes de tinta têmpera guache, 250 gramas (1 cor primária, 1 cor secundária e 1 cor terciária).
01 tubo pequeno de cola branca liquida
01 tudo de cola glitter colorida
3 caixas de modelar
01 potinho de anilina comestível
01 potinho de purpurina
01 potinho de lantejoula
20 folhas de desenho tamanho duplo ofício (A3 – gramatura 180)
15 folhas tamanho ofício (A4 – gramatura 180)
01 pacote folhas sulfite - A4
01 pacote color set - A4
01 folha papel cartaz
01 folha de papel crepom
01 folha de papel camurça
01 folha papel laminado
02 folhas papel celofane – duas cores
2 metros de tule – duas cores
Papel plástico adesivo transparente (contact)
01pincel broxinha 460
01rolo pequeno para pintura
01 pacote de balões
01 Pasta Catálogo - A3 – 20BS (Para documentação pedagógica – acompanhamento do percurso
pedagógico).
02 Lixa - fina e grossa
01 Lupa
01Avental para pintura
01 caixa de cotonetes - Hastes flexíveis (pintura)
02 caixas de lenço de papel
01 pacote de algodão em bolas
01 rolo de fita crepe fina

Itens da Mochila - a família deverá manter a mochila sempre abastecida com:
- 01 Kit Lanche: lancheira (opcional), guardanapo, pratinho para o lanche, bebida (contendo copo
ou canudo)
- 01 chupeta extra (caso a criança use) - mudas de roupa da estação
- 01 conjunto de travesseiro (pequeno) com fronha, lençol de cima e de baixo para hora do
descanso (identificado com nome)
- 01 necessaire com o kit troca de fraldas:
- 01 pacote de lenço umedecido
- 01 pomada para assaduras
-01 pacote de fraldas
Materiais pedagógicos (a ser definido na primeira reunião de pais)
1 livro (resistente e de acordo com a faixa etária)
1 jogo
1 brinquedo
Materiais Não Estruturados:
Na rotina escolar organizamos proposições que envolvem alguns materiais do cotidiano que
podem dar um significado especial para as brincadeiras e propostas pedagógicas,
enriquecendo a criatividade. Abaixo nossa relação de itens.
Escolha quatro para enviar:
- Prendedor de roupa
- Caneca de alumínio
- Concha Inox
- Funil
- Batedor de ovos
- Coador
- Pegador de salada
- Escova de limpeza
- Panela pequena com tampa
- Frigideira pequena
- Borrifador
- Peneira
- Tábua de carne
- Rolos de cabelo
- Pente - Telefone
- Controle Remoto
- Relógio
- Câmeras
- Eletrônicos antigos

Para as aulas de Música e Expressão Corporal: 01 instrumento de percussão de livre
escolha que NÃO seja de brinquedo (pandeiro, tambor, ovinho, chocalho, recoreco,
triângulo, bloco sonoro, clavas, meia lua, agogô, caxixi, ganzá, bongô, afoxé...)
Sugestões de Materiais Não Estruturados para as aulas de Arte:
♥ bandejas de isopor - vazias, limpas e higienizadas;
♥ potes diversos (iogurte, amaciante, shampoo, etc) – vazios, limpos e higienizados;
♥ caixas de sapatos com tampa - vazias e limpas;
♥ papeis de seda, limpos e em bom estado, que vem dentro da caixa de sapato;
♥ tampas variadas (leite, refri, achocolatado, sucos, sorvete, etc);
♥ caixas de ovos – vazias, limpas e higienizadas;
♥ retalhos de tecidos;
♥ Papeis de embalagem tipo presente - usado, cortado tamanho A4 ou em quadrados
pequenos,
♥ cd's ou DvD's - usados;
♥ lâminas de Raio X;
♥ caroço/sementes, secas ao sol ou no forno (somente grandes como: pêssego, abacate,
manga...) Caroço é um termo popular ligado, de maneira geral, à semente de um fruto, ou
ao endocarpo lenhoso de algumas frutas, como pêssegos, amêndoas e ameixas.
♥ frascos - vazios, limpos e higienizados;
♥ cascas e galhos de árvores secas (higienizados e caídos naturalmente da árvore);
♥ pedaço de carvão de churrasco;
♥ conta gotas;
♥ caixas de pizza (tampa) com as laterais cortadas;
♥ botões;
♥ pedras de diversos formatos (tamanhos pequeno e médio);
♥ vaso de plantas usado para reaproveitamento; limpos e higienizados;
♥ fitas de tecido (tipo mimosa ou larga);
♥ conchas de tamanhos diversos;
♥ miçangas e pedrarias.
Observações:
- Solicitamos que esses materiais não sejam adquiridos e sim reaproveitados.
- Mais itens podem ser enviados também ao longo do ano (conforme disponibilidade).

