
  

 

 

                        MATERIAL ESCOLAR – ANO 2023 – GIIA  

Material de Arte Objetivo Pedagógico 

500 fls. Papel oficio A4 Atividades de arte e produções escritas 

100fls  Papel oficio colorido A4 – Azul Atividades de arte e produções escritas 

04 unds Crepom parafinado – 02 Vermelhas e 02 amarela Atividade de arte 

4 m Papel metro pardo  Atividade de arte 

06 fls. Duplex – 02 fl         Duplex - 02 fls. vermelhas, 02 azuis e 02 rosas Atividade de arte, cartaz e capas 

4 unds Cadarços – cor e especificação livre Atividade de arte 

06 fls Carmem - 02 fls. vermelhas, 02 azuis e 02 rosas. Atividade de arte, dobradura e teatro. 

04 fls Papel seda – 02 fls. vermelhas e 02 azuis Atividade de arte com sucata e pintura 

04 fls Celofane – 02 fls. vermelhas e 02 azuis Atividade com arte e sucata 

04 fls Papel camurça – 02 fls. vermelhas e 02 azuis Atividade de dobradura, recorte e sucata 

04 m Contact transparente Conservação de materiais individuais 

06 unds Envelopes  Brancos (tamanho A3) Preparação de capas de atividades 
/sucata 

02 unds Potes grande de tinta guache – vermelha e azul Pinturas diversas (azulejo, papel etc.) 

02 unds Durex largo – 02 transparentes Confecção de arte e atividade de sucata 

04 unds TNT – 02m. Vermelho e 02m. Azul Confecção de arte e atividade de sucata 

02 unds Fita Crepe grossa Confecção de arte e atividade de sucata 

06 unds Cartolina 02 Amarelas, 02 verdes e 02 laranjas Confecção de arte e atividade de sucata 

  02 cxs Gizão de cera Atividade de arte, escrita e desenho 

  02 cxs lápis de cor (12 cores) Atividades de desenho e pintura 

06 fls EVA – 03 fls. vermelha e 03. azul Confecção de sucata, teatro e arte 

02cxs Caneta pilot ( 5 cores) Atividade de arte, escrita e desenho 

1 litro Cola branca Aula de arte 

01 cx Caixa de cola colorida com gliter - 6 unidades Pintura, desenho e sucata 

01 cx Caixa de cola colorida - 6 unidades  Pintura, desenho e sucata 

12 unds Botões grandes - coloridos Atividade de arte, sucata 

04 und Pincéis : 2 -  nº 16 e 2- Nº 24 Atividade de pintura e colagem 

01 m Velcro branco Atividade de arte 

01 cx  Giz colorido  Atividade de arte 

01 und Tela 30 x 40 Atividade de arte 

   
 Material uso individual Objetivo Pedagógico 

01und Pasta Polionada verde – 04 cm – disponível na 
escola 

Guardar atividades do aluno de sala 

01und Pasta Polionada verde – 02 cm – disponível na 
escola 

Envio de atividades de casa  

01und Classificadores com elástico - disponível na escola Arquivar avisos e avaliações 
bimestrais 

01und Agenda escolar – disponível na escola Comunicação família X escola 

01und Avental plástico – disponível na escola Atividades de arte, colagem e pintura 

INICIO DAS AULAS PARA GIIA  

INICIO DAS AULAS: 06/02/2023 

REUNIÃO PEDAGOGICA: 30/01/2022        HORÁRIO: 16h 



01und Conjunto prato, copo e talher plástico verde ou 

inox 

Uso no lanche – gravação permanente 

01und Escova de dente com protetor – saboneteira 

(cor verde ou branca) 

Gravada de forma permanente 

01und Vasilha plástica- tamanho médio (ver modelo) Guardar objetos de higiene pessoal 

01 und Caderno de desenho – Disponivel na escola  Atividade de pesquisa  

02 unds Caderno de Atividades A3 – Disponivel na escola  Atividades semestrais  

01und Sabonete infantil – liquido  Substituído sempre que terminar 

01und Creme dental infantil Substituído sempre que terminar 

01 und Lavanda Substituído sempre que terminar 

02unds Toalhas de mão devidamente identificada Será enviada para casa para lavagem 

toda 6ªfeira e devolvida na 2ª feira 

02unds Pacotes de lenços umedecidos Substituído sempre que terminar 

10fls  Plástico p/ Plastificação -  A4 Confecção material do aluno  
01 Tesoura sem ponta ( MODELO VAI E E VEM)  Gravada de forma permanente 

 

 

Contribuições 

 Fantasias diversas (fadas, princesas, bruxas etc.) 

Perucas, acessórios, chapéus etc 

Atividades de dramatização, lúdicas e 

teatro 

 

Projeto Literário 

 Para o acervo do nosso Projeto Literário é necessário a aquisição de 2 livros de literatura infantil, (ver 
sugestões junto a Coordenação) 

 

Orientações Gerais 

  Todos os objetos entregues deverão ser identificados com o nome do(a) aluno(a); 

 Ao adquirir os materiais, observem a qualidade e a validade para garantir a 
segurança do seu (a) filho (a). 

 Lembramos que a agenda, adquirida junto a secretaria da escola, deverá ser 
devidamente preenchida com todos os dados dos alunos na capa e contracapa. 

 Solicitamos que ligue para escola agendando uma data e horário para entrega do 
material garantindo assim uma maior comodidade e segurança 

 O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE NA ESCOLA NO PRAZO MÁXIMO DE 10 
(DEZ) DIAS ANTES DO INÍCIO DO ANO LETIVO, CONFORME PREVISTO NO 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. 

 Solicitamos que os papéis venham abertos, evitando que os mesmos fiquem 
danificados. 

 Os materiais de uso pessoal sem identificação serão devolvidos para realização desse 

procedimento. 

 Após conferência do material uma cópia dessa lista deverá permanecer na pasta do 

(a) aluno (a) devidamente assinada pelos presentes no ato da entrega. 

 Caso ocorram dúvidas com relação a presente lista, solicitamos procurar a secretaria 

da escola. 



 

 

 

 

 

 

 

                                           Orientação de materiais  

VASILHA DE HIGIENE:  

 

 

 

Descrição:  

 

Caixa Organizadora 

Transparente 4,3 Litros 

 

SANDÁLIA/ TÊNIS: 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição:  

 

O calçado solicitado deverá ser 

de velcro ou fivela nas cores 

indicadas ( preta, bege, marrom, 

azul marinho ou branca) e o 

tênis para dias de chuva 

(branco) 

PRATO, COPO, TALHER   

 

 

 

 

Descrição:  

 

Preferencialmente de 

Inox 

TESOURA SEM PONTA –    

 

 

 

Descrição:  

Sem ponta 

MODELO VAI E VEM  

LIVRO DE INGLÊS  

 

AGUARDAR INFORMAÇÕES PARA AQUISIÇÃO NO SITE  

 



 

 

DECLARAÇÃO 

Declaro   ter   conferido   a   lista   acima   apresentada   juntamente   com   o  (a) 

Sr.(a)________________________________________________________responsável pelo(a) aluno(a) 

_________________________________________________________________. Comprometendo-me  a 

apresentar na data solicitada as possíveis pendências aqui sinalizadas. 

 

                       Salvador _________________ de________________________________ de 2023. 

 

________________________________________                      _________________________________________ 

   Assinatura do (a) responsável                            Assinatura do(a) funcionário(a) 


