
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2022 1º ANO

Prezados Pais e/ou Responsáveis,
A lista de material é constituída, única e exclusivamente, de itens indispensáveis ao cotidiano

escolar do seu filho, no Ensino Integral, no decorrer do ano letivo de 2022
Observações:
● Início das aulas: 24 de janeiro de 2022
● Data de entrega do material coletivo: 24, 25 e 26 de janeiro de 2022

QUANTIDADE
SOLICITADA DESCRIÇÃO

1

Jogo educativo em madeira ou plástico
(alfabeto móvel, bingos, jogos com
palavras, sílabas, dominó, memória,
quebra-cabeça, etc.)

A ludicidade é de fundamental
importância para a saúde mental e
desenvolvimento cognitivo da criança,
fazendo parte de suas necessidades
diárias. Dessa forma, as atividades com
brinquedos simbólicos e jogos educativos
proporcionam momentos de interação,
desenvolvem regras de convivência e
estas trabalham aspectos relativos à área
afetiva e emocional da criança, além de
aprimorar a coordenação motora.
Nesta perspectiva consideramos como
necessária a realização de momentos
lúdicos, diários, com esses materiais na
rotina escolar das crianças.

5 Lápis grafites Para realizar atividades de escrita e
desenho.

3 Borrachas Para apagar as escritas e desenhos das
crianças, quando necessário.

3 Lixas para parede nº120 Para trabalhos artísticos.

2 Caixas de giz cera grande - 12 cores Para produzir pinturas diversas em
atividade de arte.

2 Caixas de lápis de cor - grande Para produzir pinturas diversas em
atividade de arte.

2 Caixas de lápis hidrocor fino (12 cores) Para produzir pinturas diversas em
atividade de arte.

2 Pacotes Color Card 120g/m2

Para realizar atividades individuais de
grafismo, arte e confecção de cartões em
situações de eventos (Dia das mães, dos
pais, avós).

2 EVA (emborrachado / placa) Para usar em trabalhos individuais de
colagem.

1m Feltro Para usar em trabalhos individuais feitos
com material variado.

2 Folhas de cartolina colorset Para produzir murais, cartazes e
atividades variadas.
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2 Folhas de papel Kraft 250 mm Para realizar atividades individuais de
grafismo e arte.

1 Folha de papel laser Para realizar trabalhos de artes/rasgadura
e recorte

2 Pincéis (1 chato nº 10 e 1 redondo nº 12)

A pintura com o uso do pincel possibilita
a criança, ao tocá-lo e fazer movimentos
no papel, tela ou tecido, aprimorar a sua
coordenação motora fina, descobrir
novas cores misturando as tintas ao
pintar, desenvolver sua criatividade e
imaginação experimentando novas
formas de expressão através da arte.
Sendo assim, consideramos muito
importante empregar o uso de pincéis na
dinâmica das atividades escolares.

2 Potes de têmpera guache 250 ml

Utilizaremos para trabalhos individuais
de pintura feitos nas aulas, que trabalha a
coordenação motora, agilidade, ritmo e
percepção espacial.

2 Revistas usadas Para recortes e colagens em atividades
diversas.

2 Tubos de cola branca – 90 g Para usar em colagens diversas.

4 Tubos de cola colorida – cores variadas Para usar em colagens diversas e
trabalhos de artes.

2 Tubos de cola para isopor – 90 g Para usar em colagens de materiais de
isopor.

2 Tubos de cola brilhante Para usar em colagens diversas e
trabalhos de artes

1m Tecido estampado Para realizar atividades lúdicas, artísticas
e psicomotoras variadas.

2 Folhas de papel laminado vermelho Para realizar trabalhos de artes/rasgadura
e recorte

2 Pacotes de lantejoulas Para estimular a criatividade e realizar
atividades de arte.

2 Tintas para artesanato Para estimular a criatividade e realizar
atividades de arte.


