
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Obs.: As imagens têm o intuito de auxiliar no reconhecimento das características do material solicitado, sem 

referenciar marcas. O material não precisa ser exatamente igual ao referenciado na imagem. 

  

Quantidade 

  

  

Material 

  

Utilização do material 

03 

Massinha para modelar 
atóxica. 500 g.  

Modelagem 

01 

Argila purificada, fechada em plástico. 
(peso máximo 500 g). 

 

Modelagem. 

03 
Cartolina branca. 
 
 

Suporte para desenho e pintura. 

10 

Papel branco em  
tamanho A3, 
gramatura 180. 
 

Suporte para desenho e pintura. 

02 pacotes 

Papel criativo, colorido  
nas duas faces,  
em tamanho A4,  
gramatura 180.  

Recorte e colagem. 

01 
Lixa grossa para madeira.  
 
 

Suporte para desenho e pintura. 

02 
Caixa de giz de cera,  
6 lápis - 12 cores.  
 

Desenho e pintura. 

03 
Lápis de cor, espessura 
regular, com 12 cores.  

 

Desenho e pintura. 
 

02 
Lápis preto de espessura 
regular.  

 

Escrita.  

01 
Apontador para lápis de  
espessura regular.  
 

Manutenção dos lápis apontados. 

03 
Borracha macia branca. 
 
 

Escrita 
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02 
Caneta hidrocor de  
espessura regular, com  
12 cores.  

 

02 

Tinta guache 250 ml,  
uma na cor primária  
e a outra na cor secundária. 
 

Pintura 

01 

Pincel cabo longo, formato chato e em 
espessura grossa.  

 

Pintura 

01 
Tesoura inox escolar, sem ponta. 
 
 

Recorte 

01 Cola branca líquida escolar com 110 g. Colagem 

01 Cola escolar em bastão, com 10 g. Colagem 

01 

Anilina líquida comestível,  
cores variadas. 
 
 

 
Pintura 

01 
Caderno para desenho  
grande, espiral.  
 

Desenho r pintura 

01 

Pacote de números 
ou letras de  
madeira ou 
plástico (vasado). 

Brincadeiras, criação para construção de 
escrita numérica e alfabética 

01 
Papel celofane 
 (cores variadas)  
 

Exploração das cores, recorte. 

02 

Pasta fina de plástico. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

01 
 
 
 
 
 
 

Livro de literatura (contos tradicionais) 
 
a) FRAGATA, Claudio. O Jabuti que 
sabia de tudo (Coleção Quero-
Quero). São Paulo, Quinteto. 
 

ou 
 
b) FRAGATA, Claudio. Mamãe gata e 
seus pintinhos (Coleção Quero-
Quero). São Paulo, Quinteto. 
 

ou 
 
d) FRAGATA, Claudio. Pinduca faz 
um amigo (Coleção Quero-Quero). 
São Paulo, Quinteto. 
 

ou 
 
b) FRAGATA, Claudio. Tingo, o 
coleho corajoso (Coleção Quero-
Quero). São Paulo, Quinteto. 

 

 

 

 

 

 

 
Leitura / Contação de Histórias / 
Linguagem dos sons 

 



  
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Com o intuito de educar para a consciência planetária, as crianças da Educação Infantil vivenciam 

situações de aprendizagem com materiais que não estão sendo utilizados, atribuindo-lhes novos 

significados. Sendo assim, sugerimos alguns materiais em desuso que podem ser coletados na família e 

enviados para a escola devidamente higienizados:  

 

MATERIAL QUANTIDADE 

Pratos de papelão 02 

Palitos de picolé 15 

Botões grandes, médios e pequenos 20 

Cds usados 03 

Canudos 10 

Caixa de camisa 01 

Camiseta para pintura (infantil) 01 

Potes de diversos tamanhos sem rótulo 03 

Tampas de garrafa pet 10 

Fantasias e adereços usados 01 

Utensílios de cozinha (brinquedo) 01 

Lã em desuso 01 

Exemplares de jornal 02 

Cadeado com chave 01 

Livros infantis em desuso 01 

Aparelho de telefone em desuso 01 

Almofada 01 

Rolhas 05 

 

Obs.: No decorrer do ano letivo, a professora poderá sugerir a coleta de alguns materiais em desuso para 

o desenvolvimento de situações de aprendizagem específicas de sua turma.  

 

 

UNIFORME ESCOLAR: 

O uso do uniforme escolar completo é obrigatório para todos os alunos no ambiente escolar (camiseta, 
calça, bermuda, blusão, moletom com capuz, jaqueta, short-saia feminina).  
Na Educação Física: camiseta, calça, regata, bermuda e tênis. 
Fornecedores:   
- DI LUNAS  (Rua Elizário de Carli, 19, Bairro Santa Tereza - Joaçaba, SC - Fone: (49)3522-0841). 
- MARGIL SPORTS (Rua Dorival de Brito, 45 - Herval D’ Oeste, SC - Fone: (49) 3554-2306). 
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