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MATERIAL DE ARTES COLETIVO 
QUANT. DESCRIÇÃO DO MATERIAL AÇÃO PEDAGÓGICA 

500 fls. Papel ofício A4 Atividades de arte e disciplinares. Fichas e 

Folhetos 

100 fls. Papel ofício Chamequinho (sugerimos 

colorido) 

Atividade de arte e dobradura (Projeto Origami) 

02 und Blocos criativos 32 fls. Formato 325X235 – 8 

cores 

Confecção de atividades diversas : desenhos, 

dobraduras, painéis e arte 

08 mts. Papel Pardo (metro) Confecção de murais, painéis e arte 

O8 fls.  Duplex - 2 fls. Branca, 2 fls. Laranja, 2 fls. Rosa 

2 fls. azuis 

Projetos: atividades manuais, materiais de sala e 

cartazes 

08 fls.  Carmem -2 fls. Branca, 2 fls. Laranja, 2 fls. 

Rosa 2 fls. azuis 

Projetos: atividades manuais, materiais de sala e 

cartazes 

04 fls. 

Seda 

Papel Seda - O2 fls. branco e 02 fls. laranja Confecção de murais, painéis e arte 

Projeto São João 

04 fls.  Papel Celofane - O2 fls. branca e 02 fls. 

laranja 

Confecção de murais, painéis e arte 

04 fls.  Papel laminado - 02 fls. prata e 2 vermelha Atividade de Projeto e materiais de arte 

04 mts.  Contact transparente Atividade de confecção de material 

pedagógico individual 

08 fls.  Envelopes pardos tamanho A3 Organização individual do  material projeto / 

avaliações 

03 mts. TNT – 01 metro de cada cor – laranja , azul e 

rosa 

Atividades de Projeto e painéis de arte 

02 und. Fita crepe larga Projeto de arte e painéis 

04 fls. EVA- 01 de cada nas cores: laranja, rosa, azul 

e branca 

Atividade de confecção de arte e sucata 

03 und. Potes de Tinta 250ml – laranja, azul e rosa Atividades de Projeto e painéis de arte 

02 und. Cola Gliter Confecção de murais, painéis e arte 

02 und. Tubo de cola 500grs Atividades de arte, recorte e colagem 

02 und. Caixa de lápis de cor (12 cores) Atividades de pintura e psicomotoras 

02 und. Caixa de lápis de cera Atividades de arte, pintura e psicomotoras 

02 und. Caixa de hidrocor (12 cores) Atividades de arte, pintura e painéis 

12 und. Lápis Grafite nº 02 Atividades de escrita e desenhos 

02 und. Apagador branco (borracha) Atividades de escrita e desenhos 

02 und. Apontador com receptor de aparas Atividades de escrita e desenhos 

05 und. Pasta para plastificação (A4) Confecção de material individual do aluno 

02 und Caixa de pilot quadro branco Atividades de Projeto e fichas individuais 

INICIO DAS AULAS PARA 1º ANO 

ACOLHIDA DOS ALUNOS NOVATOS: 03/02/2023 das 08h às 10h 

INICIO DAS AULAS: 06/02/2023 

REUNIÃO DE PAIS; 01/02/2022        HORÁRIO: 17h 

 



 

 

 

 

MATERIAL DE USO PESSOAL 

01 und. Classificador padronizado venda na escola Envio de avisos e comunicados 

01 und. Pasta polionada 4 cm – venda na escola Arquivamento das atividades 

01 und. Pasta polionada 2cm – venda na escola Envio de atividades de casa 

01 und. Pasta Portifólio com envelope – venda na escola Atividades avaliativas 

01 und. Agenda escolar padronizada – venda na escola Registros de atividades diárias 

01 und. Caderno Pauta verde - padronizado Atividades de Linguagem 

01 und.  Caderno Quadriculado padronizado Atividades de Matemática 

01 und. Caderno de Pesquisa Padronizado Atividades de pesquisa e desenho 

01 und. Prato, copo e  talher (inox ou verde) Uso pessoal – Nome gravado 

01 und. Escova de dente com protetor Higiene Pessoal - gravada 

01 und. Creme dental infantil Higiene pessoal – identificada 

01 und. Sabonete infantil Higiene Pessoal – identificada 

01 und. Perfume infantil Higiene pessoal - identificada 

01 und. Escova de cabelo Higiene pessoal - identificada 

02 und. Toalha de mão Higiene pessoal - identificada 

01 und Tesoura pequena ponta arredondada Atividades de recorte - identificada 

01 und. Avental plástico padronizado Atividade de arte e pintura 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

 Todos os materiais entregues deverão ter identificação com nome e sobrenome do aluno; 

 Os materiais deverão ser apresentados na escola para conferência com até 10 dias de 

antecedência ao início as aulas conforme consta no nosso CPSE; 

 A conferência dos materiais deverá ocorrer mediante agendamento prévio para maior 

conforto dos senhores; 

 Os objetos de uso pessoal sem identificação serão devolvidos para que a mesma seja 

providenciada; 

 Os livros deverão vir forrados e identificados; 

 Os cadernos brochuras deverão seguir as cores códigos das disciplinas e no formato 

pequeno. 

 

Caso tenham dúvidas com relação a algum item, solicitamos procurar a secretaria da escola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LIVROS DIDÁTICOS 

LINGUAGEM: 

 

Letramento e Gramática. Coleção Brincando eu Aprendo 

Editora Conhecer 

ISBN: 978-8566633 – 18-4 

Compra no site: https://www.grupomaiseducação.com.br 

 

Contato: 

Grupo Mais Educação 

(77) 3025-0100      (77) 99983-4696 
contato@grupomaiseducacao.com.br 

 

MATEMÁTICA 

 

Raciocínio Lógico Matemático. Coleção Brincando eu 

Aprendo 

Editora Conhecer 

ISBN: 978-85-66633-22-1 

Compra no site: https://www.grupomaiseducação.com.br 

 

Contato: 

Grupo Mais Educação 

(77) 3025-0100      (77) 99983-4696 
contato@grupomaiseducacao.com.br  

CIÊNCIAS SOCIAIS E BIOLOGICAS  

 

Ciências Sociais e Biológicas. Coleção Brincando eu Aprendo 

Editora Conhecer 

ISBN: 978-85-66633-19-1 

Compra no site: https://www.grupomaiseducação.com.br 

 

Contato: 

Grupo Mais Educação 

(77) 3025-0100      (77) 99983-4696 
contato@grupomaiseducacao.com.br 

 
EDUCAÇÃO SOCIO EMOCIONAL  

 

Olimpíada da Inteligência 

Escola da Inteligência 

 

Aquisição na secretaria da escola 

 

INGLÊS  

Material didático da bluebird 

Será disponibilizado o link para aquisição na loja virtual 
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