
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 

Os materiais solicitados nesta lista são essenciais para o desenvolvimento das atividades propostas nos 

Projetos Pedagógicos (Encontros Online e Roteiros de Atividades Semanais), bem como, serão utilizados 

no modelo híbrido e no retorno presencial. Outros materiais serão solicitados ao longo do ano letivo.  

 

MATERIAL PERMANENTE (uso obrigatório - no ensino online / híbrido / presencial) 
 

 

01 Classificador rápido: azul 

01 Tesoura de ponta redonda de bom corte e fácil manuseio (com o nome da criança gravado) 

02 Lápis pretos nº 02 

02 Borrachas 

02 Apontadores 

01 Caixa de hidrocor ponta fina com 12 cores 

01 Caixa de hidrocor ponta grossa redonda (12 unidades) 

01 Caixa de lápis de cor – 12 cores (grande) 

01 Caderno de desenho – 96 folhas, cada 

01 Caixa de giz de cera 

01 lápis grafite – 2B - PARA USO NA AULA DE ARTES 

01 Pincel (chato) nº 08 - PARA USO NA AULA DE ARTES 

01 Borracha - PARA USO NA AULA DE ARTES 

01 Classificador resistente com elástico (qualquer cor) - PARA USO NA AULA DE INGLÊS 

 

PARA OS CANTINHOS (DA IMAGINAÇÃO E DO ACOLHIMENTO): 
 

Acessórios de adultos (bolsa, sacola, xale, colar, cachecol, canga, boné, boina, chapéu, óculos, colete, luva, 

pulseira, fantasias); 

Conjunto de panelinhas ou utensílios de cozinha de brinquedo; 

Caixas de diversos tamanhos (pasta de dente, sabonete, sapato, etc); 

Rolinhos de papel; 

Tampinhas de tamanhos, cores e formatos diferentes. 

 

MATERIAIS DIVERSIFICADOS PARA DESENVOLVIMENTOS DOS PROJETOS DO 1º TRIMESTRE 

 

Bloco de papel Filipinho (Lumi ou Color) – 1 pacote 

Bloco papel canson colorido A4 (180gr) – 1 pacote 

Bloco papel canson branco A3 (180gr) – 1 pacote 

Papel machê (100g) – 1 caixa 

Papel camurça – 1 folha (qualquer cor) 

Papel celofane – 1 folha (qualquer cor) 

 

 

LISTA DE MATERIAL DIDÁTICO – 2021 – GRUPO 05 

 



Papel crepom – 1 folha (qualquer cor) 

Papel duplex – 1 folha (qualquer cor) 

Papel seda – 1 folha (qualquer cor) 

Papel carmem – 1 folha (qualquer cor) 

Papel laminado – 1 folha (qualquer cor) 

01 caixa de Pintura dedo 

 

Observações: 
 

1 - Os materiais diversificados podem ser adquiridos à medida em que as propostas forem lançadas nos roteiros. Em 

caso de retorno presencial, tais materiais deverão ser entregues na escola quando solicitado.  

 

2 - Os materiais diversificados dos demais trimestres serão solicitados posteriormente. 

 
 

 

ÁRVORE LIVROS - PLATAFORMA DE LEITURA (ARVORE.COM.BR) 
 

 

Para a Ciranda Literária, enquanto estivermos com o trabalho remoto, utilizaremos 

apenas livros escolhidos na *Plataforma digital - Árvore de Livros - seguindo 

alguns critérios pedagógicos, com o objetivo de despertar o desejo para a leitura. 

Outros livros poderão ser solicitados ao longo do ano letivo.  

 

 

Obs.: A partir do dia 11/01/21 disponibilizaremos maiores informações sobre a Árvore de Livros e o código 

do/a aluno/a para acesso. 
 

 

 

  
 
 
 

INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2021 

 

O acolhimento às famílias e crianças pela professora acontecerá nos dias 08, 09 e 10/02/2021, maiores 

informações serão enviadas posteriormente. 

 

 

 
 
 

 
 

https://livros.arvore.com.br/

