
 

 

 

 

 

 Material Individual Interdisciplinar:  
(Todos os itens deverão ser identificados com o nome e a série do (a) estudante) 

              

Material e Quantidade Utilização Componente 

curricular 

Período 

01 - Rolinho para pintura. Utilizado em 

atividades artísticas, 

no desenvolvimento 

da coordenação 

motora visando à 

produção de marcas 

gráficas. 

Multidisciplinar Em todos os dias letivos onde 
houver atividade relacionada 
ao seu uso. 

02 - Folhas de papel micro 
ondulado (decorado). 

Utilizado na 

construção de 

cartazes, exploração 

tátil, capa de 

trabalhos e outras 

atividades 

multidisciplinares. 

Multidisciplinar 1 folha em cada semestre. 

01 - Esponja crespa para pintura 
com carimbo. 

Utilizado em 

exploração tátil, 

atividades artísticas, 

no desenvolvimento 

da coordenação 

motora visando à 

produção de marcas 

gráficas. 

Multidisciplinar Em todos os dias letivos onde 
houver atividade relacionada 
ao seu uso. 

01 - Tela para pintura 30x40 cm. Utilizado para aplicar 

técnicas diversas em 

pintura de tela.  Com 

releitura da obra de 

arte.  Desenvolver a 

criatividade. 

Multidisciplinar 

 

 

 

2º semestre 
 
 
 
 
 
 

01 - Pacote de papel criativo 
120g/m², 325mmX235mm. 

Utilizado para 

estimular a 

criatividade, 

desenvolver a 

coordenação motora 

fina em técnicas de 

dobradura. 

Multidisciplinar Em todos os dias letivos onde 
houver atividade relacionada 
ao seu uso.  

02 - Pacotes de papel de cores 
reluzentes c/ 50 folhas 
(210mmx292mm). 75g/m². 

Utilizado para 

desenvolver a 

criatividade e a 

Multidisciplinar 1 pacote em cada semestre. 
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percepção visual com 

identificação das 

cores. 

02 - Pinceis chato (grosso e fino).  

Utilizado para aplicar 

técnicas diversas em 

pintura de tela.  Com 

releitura da obra de 

arte.  Desenvolver a 

criatividade. 

Multidisciplinar Em todos os dias letivos onde 
houver atividade relacionada 
ao seu uso. 

05 - Folhas de papel Carmem 
(vermelho, verde, azul, rosa e 
amarelo). 

Utilizado na 

construção de 

cartazes, fichas de 

estudo, capa de 

trabalhos e outras 

atividades 

multidisciplinares. 

Multidisciplinar 3 folhas no 1º semestre 
2 folhas no 2º semestre 

01 - Bloco de papel para desenho 
297x420 mm (branco) 200g/m2. 

Utilizado na 

construção de 

cartazes, fichas de 

estudo, capa de 

trabalhos e outras 

atividades 

multidisciplinares. 

Multidisciplinar Em todos os dias letivos onde 
houver atividade relacionada 
ao seu uso. 

5 metros de papel adesivo 
contact transparente. 

Utilizado em 

atividades de apoio 

pedagógico em sala 

de aula, plastificar 

fichas individual do 

estudante. 

Multidisciplinar 3 metros no primeiro 
semestre  
2 metros no segundo 
semestre 

04 - Peças de papel crepom 
(verde, amarelo, azul e laranja). 

Utilizado em 

atividades artísticas 

para desenvolver a 

criatividade com 

técnica de rasgadura 

e a percepção visual 

com identificação das 

cores. 

Multidisciplinar 2 peças de cores em cada 
semestre 

05 - Folhas de papel duplex 
(vermelho, verde, azul, rosa e 
amarelo). 

Utilizado para 

desenvolver a 

criatividade com 

técnica de recorte e 

colagem.  

Multidisciplinar 3 cores no primeiro semestre 

2 cores no segundo semestre 

02 - Caixa de giz de cera com 12 
cores  

Utilizados em 

atividades artísticas e 

no desenvolvimento 

da coordenação 

motora. 

Multidisciplinar 1 caixa em cada semestre 

06 - Unidades de lápis grafite nº 
02. 

Utilizado na escrita 

de atividades e 

desenhos, ajuda no 

desenvolvimento da 

Multidisciplinar 3 unidades em cada semestre. 



coordenação motora 

fina. 

01 - Apontador com reservatório. Necessário para criar 

ou manter uma 

ponta afiada e 

funcional para um 

lápis. São usados 

tanto para lápis 

pretos comuns 

quanto para lápis de 

cor. 

 

Multidisciplinar Em todos os dias letivos onde 
houver atividade relacionada 
ao seu uso. 

01 - Borrachas macias para lápis. Utilizado pelo aluno 

quando perceber que 

houve um engano. 

 

Multidisciplinar Em todos os dias letivos onde 

houver atividade relacionada 

ao seu uso. 

02 caixas de lápis de cor madeira 
com 12 cores. 

Utilizados em 

atividades artísticas e 

no desenvolvimento 

da coordenação 

motora. 

Multidisciplinar 1 caixa em cada semestre 

02 - Folhas laminadas (dourada e  
verde). 

Utilizado na 

construção de 

cartazes, fichas de 

estudo, capa de 

trabalhos e outras 

atividades 

multidisciplinares. 

Multidisciplinar 2º semestre 

01 - Estojo de canetas 
hidrográficas pilot color 850-L 
Junior tinta lavável. 

Utilizados em 

atividades artísticas e 

no desenvolvimento 

da coordenação 

motora. 

Multidisciplinar Em todos os dias letivos onde 

houver atividade relacionada 

ao seu uso. 

01 - Pacote de palito de picolé. Utilizado em 

atividades artísticas e 

matemática. 

Multidisciplinar Em todos os dias letivos onde 

houver atividade relacionada 

ao seu uso. 

01 pacote de papel dupla face 
para dobradura com 50 folhas. 

Utilizado para 

estimular a 

criatividade, 

desenvolver a 

coordenação motora 

fina  em técnicas de 

dobradura. 

Multidisciplinar 25 folhas por semestre. 

03 rolos de fita durex colorido. Utilizado em 

atividades de apoio 

pedagógico em sala 

de aula. 

Multidisciplinar 01 rolo no primeiro semestre 

e 02 rolos no segundo 

semestre.  

01 pacote de bexiga. Utilizado em 

atividades de 

recreação e apoio 

pedagógico em sala 

de aula. 

Multidisciplinar Em todos os dias letivos onde 

houver atividade relacionada 

ao seu uso. 



06 - Revistas velhas para 
pesquisa e recortes. 

Utilizado para 
desenvolver a 
coordenação motora 
e material para 
pesquisa. 

Multidisciplinar 3 unidades em cada semestre 

04 - Revistas em quadrinhos. Utilizado para 

desenvolver o prazer 

pela leitura.  

Multidisciplinar 2 unidades em cada semestre 

02 - Potes pequenos de anilina 
comestível (cores: vermelho, 
azul). 

Utilizado em 

atividades de 

recreação e apoio 

pedagógico em sala 

de aula. 

Multidisciplinar Em todos os dias letivos onde 

houver atividade relacionada 

ao seu uso. 

04 - Potes de tinta guache 250 ml 
(vermelho, amarelo, verde e azul 
escuro). 

Utilizado na 

construção de 

cartazes, e outras 

atividades 

multidisciplinares. 

 

Multidisciplinar Em todos os dias letivos onde 

houver atividade relacionada 

ao seu uso. 

02 - Folhas de papel nacarado. Utilizado na 

construção de 

cartazes, e outras 

atividades 

multidisciplinares. 

 

Multidisciplinar 1 folha em cada semestre 

01 - Pacote de gliter verde. Utilizado para 

desenvolver a 

coordenação motora 

fina, a percepção 

tátil, com material 

diversificado.   

Multidisciplinar Em todos os dias letivos onde 

houver atividade relacionada 

ao seu uso. 

01 - Folha de papel seda. Utilizado para 

desenvolver a 

coordenação motora 

fina, a percepção 

tátil, com material 

diversificado.   

Multidisciplinar Em todos os dias letivos onde 

houver atividade relacionada 

ao seu uso. 

1 metro de tecido de algodão 
cru. 

Utilizados em 

atividades artísticas e 

na percepção tátil 

com material 

diversificado. 

Multidisciplinar Em todos os dias letivos onde 

houver atividade relacionada 

ao seu uso. 

01 - Caixa de cola gliter. Utilizada para 

estimular a 

criatividade com 

técnicas 

diversificadas. 

Multidisciplinar Em todos os dias letivos onde 

houver atividade relacionada 

ao seu uso. 

02 – Cola bastão 90g ou 2 tubos 
de cola bastão de 40g. 

Utilizada na colagem 

das figuras em 

atividades e 

trabalhos. 

Multidisciplinar 01 cola ou tubo por semestre. 

02 - Caixa de cola colorida com 6 
unidades. 

Utilizadas para 

desenvolver técnicas 

Multidisciplinar 1 caixa em cada semestre  

 



de pinturas. 

01 - Pacote de lantejoulas  
 (tam. médio). 

Utilizado em 

atividades artísticas, 

no desenvolvimento 

da coordenação 

motora fina. 

Multidisciplinar Em todos os dias letivos onde 

houver atividade relacionada 

ao seu uso. 

1 metro de tecido estampado 
(chita). 

Utilizados em 

atividades artísticas e 

na percepção tátil 

com material 

diversificado. 

Multidisciplinar Em todos os dias letivos onde 

houver atividade relacionada 

ao seu uso. 

01 - Peça de fita cetim nº 01/face 
simples com 10 metros e 7 mm 
de largura (vermelha). 

Utilizados em 

atividades artísticas e 

na percepção tátil 

com material 

diversificado. 

Multidisciplinar Em todos os dias letivos onde 

houver atividade relacionada 

ao seu uso. 

01- Caneta de tecido. Utilizados em 

atividades artísticas e 

no desenvolvimento 

da coordenação 

motora. 

Multidisciplinar Em todos os dias letivos onde 

houver atividade relacionada 

ao seu uso. 

03 - Colas de 120g líquida. Utilizada na colagem 

das figuras em 

atividades e 

trabalhos. 

Multidisciplinar 2 unidades no primeiro 

semestre  

1 unidade no segundo 

semestre 

02 - Pacotes de papel dupla face 
(A4 210mmx297mmm) 120g/m². 

Utilizados em 

atividades artísticas e 

no desenvolvimento 

da coordenação 

motora. 

Multidisciplinar 1 pacote em cada semestre 

 

 

 

 Material Individual Complementar:  
  (Todos os itens deverão ser identificados com o nome e a série do (a) estudante)     

Material e 

Quantidade 

Utilização Componente 

curricular 

Período 

01 - Agenda escolar capa dura com 
pautas largas/01 data por 
folha/espiral identificado. 

Necessária para 

anotações das atividades 

e avisos que vão para 

casa. 

Multidisciplinar Todos os dias 

letivos 

01 - Classificador tipo rápido, 
transparente identificado. 

Necessário para o arquivo 

individual das atividades 

informativas. 

Multidisciplinar Em todos os dias 

letivos onde 

houver atividade 

relacionada ao 

seu uso. 

01 - Classificador com elástico, 
transparente identificado. 

Necessário para 
encaminhar as atividades 
para casa. 

Multidisciplinar Em todos os dias 

letivos onde 



houver atividade 

relacionada ao 

seu uso. 

01- Pasta AZ tamanho A4 2 furos 
identificado. 

Utilizado para 

arquivamento individual 

de atividades. 

Multidisciplinar Em todos os dias 

letivos onde 

houver atividade 

relacionada ao 

seu uso. 

01 - Cadernos de cartografia (27,5 x 
20 cm – 96 folhas – capa 
dura/espiral para 1º e 2º semestre) 
identificado. 

Utilizado em atividades 

artísticas para 

desenvolver a 

criatividade. 

Multidisciplinar Em todos os dias 

letivos onde 

houver atividade 

relacionada ao 

seu uso. 

01 - Avental plástico (tamanho 
maior do que o número usado pela 
criança) identificado. 

Para realização das 

atividades artísticas e 

preservar o uniforme. 

Multidisciplinar Todos os dias 

letivos 

01 - Tesoura escolar com pontas 
arredondadas identificado. 

Utilizada para 

desenvolver a 

coordenação motora fina, 

controle da força e o uso 

bilateral das mãos: a mão 

dominante corta e a 

outra dá suporte. 

Multidisciplinar Todos os dias 

letivos 

01 - Jogo americano resistente 
identificado. 

Utilizado para higiene 

pessoal. 

Multidisciplinar Todos os dias 

letivos 

01 - Jogo de talher plástico não 
descartável ou de uso permanente 
identificado. 

Utilizado para higiene 

pessoal e alimentação. 

Multidisciplinar Todos os dias 

letivos 

01 - Copo plástico vermelho 
identificado. 

Utilizado para higiene 

pessoal e alimentação. 

Multidisciplinar Todos os dias 

letivos 

01 - Prato plástico vermelho 
identificado. 

Utilizado para higiene 

pessoal e alimentação. 

Multidisciplinar Todos os dias 

letivos 

01 - Caixa plástica organizadora com 
tampa tamanho 25 x 35 cm. 

Utilizado para guardar 

itens de uso pessoal. 

Multidisciplinar Todos os dias 

letivos 

01 - Tubo de creme dental infantil 
sem flúor identificado. 

Utilizado para higiene 

pessoal. 

Multidisciplinar Todos os dias 

letivos 

01 - Escova de dente com estojo 
plástico (identificado). 

Utilizado para higiene 

pessoal. 

Multidisciplinar Todos os dias 

letivos 

01 - Caixa de lenço de papel 
identificado. 

Utilizado para higiene 

pessoal. 

Multidisciplinar Todos os dias 

letivos 

01 - Pacote de lenços umedecidos 
(se a criança fizer uso) 
identificado. 

Utilizado para higiene 

pessoal. 

Multidisciplinar Todos os dias 

letivos 

01 - Sabonete líquido para uso 
pessoal identificado. 

Utilizado para higiene 

pessoal. 

Multidisciplinar Todos os dias 

letivos 

 

 

 

 

 



 Livros Didáticos, Paradidáticos e Apoio: 
  (Todos os itens deverão ser identificados com o nome e a série do (a) estudante)     

Material e Quantidade Utilização Componente 
curricular 

Período 

Livro: Prosinha, nível 2: educação 
infantil.2 ed. São Paulo  
Autores: ADAS, Anita; MUSA 
Cristiana. 
Editora: Saraiva. 
Ano: 2019. 

 
(LIVRO DIDÁTICO – parte 1). 

 
 

Utilizados para 
desenvolver as 
habilidades e 
competências 
necessárias.  

Multidisciplinar Em dias letivos 
onde houver 
atividade 
relacionada ao 
seu uso. 

Livro: Prosinha, nível 2: educação 
infantil.2 ed. São Paulo  
Autores: ADAS, Anita; MUSA 
Cristiana. 
Editora: Saraiva. 
Ano: 2019. 
 

 
         ( LIVRO DIDÁTICO – parte 2). 

 

Utilizados para 
desenvolver as 
habilidades e 
competências 
necessárias.  

Multidisciplinar Em dias letivos 
onde houver 
atividade 
relacionada ao 
seu uso. 

Disciplina: Inglês. 
Livro: New Big Fun, Vol 2 - Student's 
book. 
Autores: Mário Herrera e Bárbara 
Hojel. 
Editora: Person Education Limited. 
Ano: 2018 (England). 

 

                  ( LIVRO DIDÁTICO) 

Utilizados para 
desenvolver as 
habilidades e 
competências 
necessárias. 

Multidisciplinar Em dias letivos 
onde houver 
atividade 
relacionada ao 
seu uso. 



 

 

                     OBSERVAÇÕES: 
 

 Serão solicitados 04 (quatro) livros de literatura, considerando que: 01 (um) título será de escolha da 

criança junto com a família e 03 (três) títulos indicados pela equipe pedagógica, sendo que 01 (um) título é 

para leitura compartilhada e 02 (dois) títulos da Ciranda literária. 

 Todos os livros deverão ser identificados e encapados de modo a garantir a conservação. 

 Todo o material de classe e de higiene pessoal/ oral e lanche, deverão vir identificados com o 

nome do(a) estudante e separados do material de Artes, que consta nesta mesma lista. 

 Verificar validade dos produtos, sobretudo de higiene, que indiquem no mínimo até o final do ano de 

2020. 

 O material de Artes será utilizado em produções individuais, encerramentos de projetos 

didáticos e outras atividades pedagógicas.  

 Os pais deverão ligar para o colégio e agendar, antes do início das aulas, uma entrevista com a professora 

do respectivo grupo. A entrevista poderá ocorrer nos dias 27 (segunda-feira) ou 28 (terça-feira) de janeiro 

das 8h às 11h. 

Atenção! 

 A família poderá entregar o material à equipe escolar com no mínimo 8 (oito) dias de antecedência do 

início dos dois semestres escolares, que estão programados para os dias: 29 de janeiro e 07 de julho, 

referentes ao primeiro e segundo semestres, respectivamente.  

 Durante o ano letivo de 2020 poderão ser solicitados outros materiais específicos, a fim de atender às 

atividades artísticas ou eventos culturais, comunicados previamente.  

 Qualquer dúvida ou informação poderá ser esclarecida com a secretaria ou coordenação.  

 
“Considera-se material escolar, todo item de uso exclusivo e restrito ao processo didático-
pedagógico e que tenha por finalidade o atendimento das necessidades individuais do 
educando durante a aprendizagem”. 

 
Nossa lista de materiais escolares está baseada na lei estadual 6.586/94  

e nas orientações do PROCON – Bahia. 
 
 
 

Leitura Compartilhada  
Livro: O Gato Xadrez 
Autora: Isa Mara Lando 
Editora: Brinque-Book 

 

Para uso individual em 

Projeto específico que 

visa favorecer a formação 

do leitor. 

 

Multidisciplinar Em dias letivos 
onde houver 
atividade 
relacionada ao 
seu uso. 

PROJETO SOCIOEMOCIONAL 

Programa O Líder em Mim – 

Educação Infantil – 4 anos. Edição 

renovada.  

Editora Ática. 

Livro didático que 
estabelece uma relação 
direta do aluno ao 
conteúdo necessário ao 
seu desenvolvimento 
intelectual e 
socioemocional. 

Projeto 
Socioemocional. 

Nos dias letivos, 
nas aulas do 
referido projeto. 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Atenciosamente,  
A Coordenação 

 
 

 
 
 

 

DATA DE ENTREGA:  

____/_____/____ 

 

ASS. RESPONSÁVEL: 

 

 

NOME DO CONFERENTE: 

 

_______________________________ 

  

DATA DE ENTREGA:  

____/_____/____ 

 

ASS. RESPONSÁVEL: 

 

 

 

________________________________ 

  


