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Prezados Pais e/ou Responsáveis,  

A lista de material é constituída, única e exclusivamente, de itens indispensáveis ao cotidiano escolar 
do(a) seu(sua) filho(a), no decorrer do ano letivo de 2022. 

 

Observações:  

Data de entrega do material coletivo: 24/01/2022. 
Início das aulas: dia 24/01/2022. 
 

QUANTIDADE 

SOLICITADA  
DESCRIÇÃO  TIPO DE USO 

3  Borrachas  

Para apagar atividades de escrita e desenho que acontecem 
diariamente, atividades artísticas em datas comemorativas (Dia dos 
Pais, Dia dos Avós, Dia das Mães, etc) e em trabalhos pedagógicos 
referentes ao conteúdo curricular 

5 Lápis grafite 

Para realizar atividades de escrita e desenho que acontecem 
diariamente , atividades artísticas em datas comemorativas (Dia dos 
Pais, Dia dos Avós, Dia das Mães, etc) e em trabalhos pedagógicos 
referentes ao conteúdo curricular 

2 Caixa de lápis de cor 
Para trabalhos individuais de desenho e pintura em datas 
comemorativas (Dia dos Pais, Dia dos Avós, Dia das Mães, etc) e em 
trabalhos pedagógicos referentes ao conteúdo curricular. 

1  Caixas de lápis hidrocor  (fino) 
Para trabalhos individuais de desenho e pintura em datas 
comemorativas (Dia dos Pais, Dia dos Avós, Dia das Mães, etc) e em 
trabalhos pedagógicos referentes ao conteúdo curricular. 

2 Tubos de cola bastão  Uso individual para colar produções artísticas 

1  Pacote Papel Lumi  
Para trabalhos individuais de desenho e pintura em datas 
comemorativas (Dia dos Pais, Dia dos Avós, Dia das Mães, etc) e em 
trabalhos pedagógicos referentes ao conteúdo curricular. 

2  Folhas de cartolina 60kg  
Para produzir cartazes, placas, jogos, marcadores de livros, em 
trabalhos realizados pelos alunos sobre temáticas do conteúdo 
programático de sala de aula e etc. 

2  
Folha de cartolina colorset 
(cores verde e marron) 

Para produzir cartazes, placas, jogos, marcadores de livros, em 
trabalhos realizados pelos alunos sobre temáticas do conteúdo 
programático de sala de aula e etc. 

2  Pacotes de papel Kraft  
Para produzir cartazes, placas, jogos, marcadores de livros, em 
trabalhos realizados pelos alunos sobre temáticas do conteúdo 
programático de sala de aula e etc. 

2  Folhas de papel laminado  
Para produzir cartazes, placas, jogos, marcadores de livros, em 
trabalhos realizados pelos alunos sobre temáticas do conteúdo 
programático de sala de aula e etc. 

2  
Potes de têmpera guache 250 
ml (cores verde e marron) 

Para trabalhos individuais de pintura em datas comemorativas (Dia dos 
Pais, Dia dos Avós, Dia das Mães, etc) e em trabalhos pedagógicos. 

1 Potes de tinta para tecido 37ml 
Para trabalhos individuais de pintura em datas comemorativas (Dia dos 
Pais, Dia dos Avós, Dia das Mães, etc) e em trabalhos pedagógicos. 
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1 Tubos de Tinta tridimensional 
Para trabalhos individuais de desenho e pintura em datas 
comemorativas (Dia dos Pais, Dia dos Avós, Dia das Mães, etc) e em 
trabalhos pedagógicos. 

2  Pincéis chatos (nº12) 
Para trabalhos individuais de desenho e pintura em datas 
comemorativas (Dia dos Pais, Dia dos Avós, Dia das Mães, etc) e em 
trabalhos pedagógicos. 

3 Revistas usadas Para pesquisa de palavras, manchetes e imagens 

500g Massa de biscuit - branca Atividades de modelagens ( escultura) 

1m  Tecido algodãozinho 
Para trabalhos individuais de desenho e pintura em datas 
comemorativas (Dia dos Pais, Dia dos Avós, Dia das Mães, etc) e em 
trabalhos pedagógicos. 

1  
Marcador permanente ponta 
grossa 

Para trabalhos individuais de desenho e pintura em datas 
comemorativas (Dia dos Pais, Dia dos Avós, Dia das Mães, etc) e em 
trabalhos pedagógicos referentes ao conteúdo curricular. 

 


