
 

 

 

 

 

 

 

 
 

LIVROS DE LITERATURA INFANTIL  
PARA SEREM TRABALHADOS DURANTE O ANO LETIVO 
                                

 Cachinhos dourados, Attilio Cassinelli  Melhoramentos 

 Este sou eu, Liesbet Slegers  Ed. Carochinha Baby 
 

02 Livros de história infantil para rodízio literário (a família deverá escolher de acordo com a lista de sugestões) 
 

 ENSINO RELIGIOSO: Minha Inseparável Bíblia, Karin e Torben Juhl  Paulinas 

 FORMAÇÃO HUMANA: Você quer ser meu amigo?, Éric Battut  Tradução de Ligia Cademartori - Ed. FTD 

 

MATERIAL PEDAGÓGICO INDIVIDUAL 
USADO AO LONGO DO ANO LETIVO 

 
QUANT. MATERIAL OBJETIVO CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO 

01 
Ecotela  Tela de papel reciclável 

20x29 cm 

Utilizar em trabalhos de arte e 

nas atividades relacionadas às 

demais áreas do conhecimento  

1º semestre 

01 
Bloco de papel A4 (tipo lumi) 

120g 

Utilizar em trabalhos de arte e 

nas atividades relacionadas às 

demais áreas do conhecimento 

Fracionado durante o ano letivo 

01 Pincel de barbear 

Utilizar na produção das 

atividades relacionadas a arte 

durante o ano letivo 

Durante o ano letivo 

02 
Blocos grandes de desenho, 50 

fls (A3) (não espiral) 140g/m2 

Utilizar em trabalhos de arte e 

nas atividades relacionadas às 

demais áreas do conhecimento  

Fracionados durante o ano letivo 

03 
Folhas de papel 40kg (Tam 

66x96 cm) 

Utilizar em trabalhos de arte e 

nas atividades relacionadas às 

demais áreas do conhecimento 

Fracionadas durante o ano letivo 

01 
Caixa de lápis de cera Meu 1º giz 

(6 cores) 

Utilizar na produção das 

atividades relacionadas às artes 

visuais durante o ano letivo 

Fracionada durante o ano letivo 

01 
Pote de massa de modelar 

atóxica (amido) 500g 

Realizar atividades lúdicas 

durante o ano letivo 
Durante o ano letivo 

01 
Bloco de papel A3 colorido 

120g/m2 

Utilizar em trabalhos de arte e 

nas atividades relacionadas às 

demais áreas do conhecimento 

(1º e 2º semestre) 

Fracionado durante o ano letivo 

02 

Potes de tinta guache 250ml 

(cores diferentes) com tampa 

flip top 

Utilizar em trabalhos de arte e 

nas atividades relacionadas às 

demais áreas do conhecimento 

(1º e 2º semestre) 

Fracionados durante o ano letivo 



   

 
OBSERVAÇÃO: 

Para melhor organização das atividades realizadas na rotina escolar, sugerimos o envio dos seguintes itens: 

 01 sabonete líquido (uso individual) 

 01 pasta de tamanho maior que ofício e com alça 

 01 bolsa 

 01 garrafa 

 01 toalha de banho 

 01 pente ou escova de cabelo 

 01 conjunto de farda reserva  

 01 conjunto de roupa 

 03 calcinhas ou cuecas reservas 

 Saco plástico para transporte diário de roupa suja. 

 
OBSERVAÇÃO: 

 Todo o material de uso individual deve ser marcado com o nome do(a) aluno(a) e estar disponível, 

diariamente, para utilização. 

 O material escolar pode ser entregue integralmente no início do ano letivo ou ao longo do semestre, 

consoante cronograma de utilização. 
 

 

QUANT. MATERIAL OBJETIVO CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO 

01 Cartolina guache 
Utilizar na produção das atividades 

relacionadas às artes visuais 
1º semestre 

05 Folhas de lixa 

Utilizar em trabalhos de arte e nas 

atividades relacionadas às demais 

áreas do conhecimento  

Fracionadas durante o ano letivo 

01 Bloco moldura 7 cores em A3 

Utilizar em trabalhos de arte e nas 

atividades relacionadas às demais 

áreas do conhecimento 

Fracionado durante o ano letivo 

1 m Papel autoadesivo 

Utilizar em trabalhos de arte e nas 

atividades relacionadas às demais 

áreas do conhecimento  

Fracionado durante o ano letivo 

02 Folhas de papel madeira 

Utilizar em trabalhos de arte e nas 

atividades relacionadas às demais 

áreas do conhecimento  

Fracionadas durante o ano letivo 

01 Folha de papel crepom 

Utilizar em trabalhos de arte e nas 

atividades relacionadas às demais 

áreas do conhecimento  

2º semestre 

01 Rolo para pintura pequena 

Utilizar em trabalhos de arte e nas 

atividades relacionadas às demais 

áreas do conhecimento 

Durante o ano letivo 

01 Pacote de palito de picolé 

Utilizar em trabalhos de arte e nas 

atividades relacionadas às demais 

áreas do conhecimento 

Fracionado durante o ano letivo 

01 
Rolo de fita adesiva colorida 

12x30 

Utilizar em trabalhos de arte e nas 

atividades relacionadas às demais 

áreas do conhecimento 

Fracionado durante o ano letivo 


