GRUPO 05 – ENSINO INFANTIL
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL / 2019
SALA DE AULA E SALA DE ARTES
QUANT.

MATERIAL

JUSTIFICATIVA

Anilinas (cores diferentes)

Usadas para colorir as atividades de artes ao longo do ano letivo com o objetivo de
possibilitar efeitos diversos, especialmente, no Projeto “Misturas – O que vai
acontecer?”, do Grupo 2 (1º semestre).

Apontadores com depósito

Materiais usados, durante o ano letivo, na realização das tarefas gráficas de todas
as áreas: Natureza e Sociedade, Formação Pessoal e Social, Matemática,
Movimento e Linguagem. O objetivo é favorecer o processo de aprendizagem e o
desenvolvimento cognitivo-psicomotor das crianças, tanto do Grupo 4 quanto do
Grupo 5.

Borrachas brancas

Materiais usados, durante o ano letivo, na realização das tarefas gráficas de todas
as áreas: Natureza e Sociedade, Formação Pessoal e Social, Matemática,
Movimento e Linguagem. O objetivo é favorecer o processo de aprendizagem e o
desenvolvimento cognitivo-psicomotor das crianças, tanto do Grupo 4 quanto do
Grupo 5.
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Caixas de lápis de cera
(grosso)

O lápis mais grosso é adequado para esta faixa etária, na qual a criança necessita
inicialmente de um lápis com mais volume, pois esse favorece a transição do
movimento palmar para o de pinçar. Este é um material usado para desenhar e
colorir, dentro do contexto das atividades pedagógicas. Esse recurso é
frequentemente utilizado pelas crianças dos Grupos 2 e 3, no decorrer do ano
letivo.

02

Caixas de cola colorida

Usado por crianças para pintar e colorir trabalhos artísticos do projeto de artes
plásticas.

Caixas de hidrocor grosso
(12 cores)

Usado por crianças para desenhar, nomear produções, ilustrar cartazes, entre
outras atividades. O lápis é mais adequado pelo fato de ser grosso, pois as crianças
estão no processo de transição do movimento palmar para o movimento de
pinçar. Esse recurso é frequentemente utilizado pelas crianças dos Grupos 2 e 3,
no decorrer do ano letivo.

Caixas de hidrocor fino
(12 cores)

O lápis mais grosso é adequado para esta faixa etária, na qual a criança necessita
inicialmente de um lápis com mais volume, pois esse favorece a transição do
movimento palmar para o de pinçar. Este é um material usado para desenhar e
colorir, dentro do contexto das atividades pedagógicas. Esse recurso é
frequentemente utilizado pelas crianças dos Grupos 2 e 3, no decorrer do ano
letivo.
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Caixa de hidrocor preto

Usadas para desenhar e pintar as atividades artísticas e pedagógicas, favorecendo,
assim, a ampliação da coordenação motora fina, exercitando o movimento de
pinçar e estimulando a criatividade. Esse recurso é frequentemente utilizado pelas
crianças do Grupo 5, no decorrer do ano letivo.
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Caixas de lápis de cor
(12 cores)

Usadas para desenhar e pintar as atividades artísticas e pedagógicas, favorecendo,
assim, a ampliação da coordenação motora fina, exercitando o movimento de
pinçar e estimulando a criatividade. Esse recurso é frequentemente utilizado pelas
crianças do Grupo 5, no decorrer do ano letivo.

02

02

02

04

02

1

11/12/2018 10:16 – G5_LISTA_MATERIAIS_E_LIVROS_2018.docx

Folhas de crepom
(cores variadas)

Usadas pelas crianças na produção de trabalhos artísticos do projeto de artes
plásticas, através de técnicas de colagem. O uso desses materiais permite obter
efeito estético colorido e desenvolver a coordenação motora fina. Também serão
utilizados, no decorrer do ano letivo, para confecção de trabalhos individuais das
crianças, assim como na produção dos murais para ilustrar alguns temas, como:
Semana do Folclore, São João, Semana da Criança, Dia do Amigo, Dia das Mães,
entre outros. Essas artes frequentemente são expostas nos murais da escola para
que os pais possam apreciá-las.

Folhas de papel camurça
(cores variadas)

Usadas pelas crianças na produção de trabalhos artísticos do projeto de artes
plásticas, através de técnicas de colagem. O uso desses materiais permite obter
efeito estético colorido e desenvolver a coordenação motora fina. Também serão
utilizados no decorrer do ano letivo para confecção de trabalhos individuais das
crianças, assim como na produção dos murais para ilustrar alguns temas, como:
Semana do Folclore, São João, Semana da Criança, Dia do Amigo, Dia das Mães,
entre outros. Essas artes frequentemente são expostas nos murais da escola para
que os pais possam apreciá-las.
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Folhas de papel canelado ou
ondulado

Usadas pelas crianças na produção de trabalhos artísticos do projeto de artes
plásticas, através de técnicas de colagem. O uso desses materiais permite obter
efeito estético colorido e desenvolver a coordenação motora fina. Também serão
utilizados, no decorrer do ano letivo, para confecção de trabalhos individuais das
crianças, assim como na produção dos murais para ilustrar alguns temas, como:
Semana do Folclore, São João, Semana da Criança, Dia do Amigo, Dia das Mães,
entre outros. Essas artes frequentemente são expostas nos murais da escola para
que os pais possam apreciá-las.
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Folhas de papel Carmem
(cores variadas)

Usadas para atividades artísticas de recorte e colagem, obtendo efeito estético
colorido nos trabalhos produzidos no projeto de artes plásticas. Usadas também
para confecção das molduras das produções artísticas, expostas na culminância
dos projetos que fazem parte do plano curricular.

Folhas de papel duplex
(cores variadas)

Usadas pelas crianças para registrar o texto coletivo, confeccionar cartazes e
placas dentro do contexto de atividades da área de linguagem, com o objetivo de
estimular a leitura e a escrita de forma lúdica e significativa. Esse material é usado,
conforme plano curricular, nos projetos e nas sequências didáticas do
1º e 2º semestres do ano letivo corrente, como nos jogos do Projeto “Onde
Encontramos os Números”, produzidos pelas professoras e ilustrados pelas
crianças, e na produção dos trabalhos do Projeto do Grupo 5: “Praias da nossa
Cidade”, entre outros.
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Lápis 2B

Materiais usados, durante o ano letivo, na realização das tarefas gráficas de todas
as áreas: Natureza e Sociedade, Formação Pessoal e Social, Matemática,
Movimento e Linguagem. O objetivo é favorecer o processo de aprendizagem e o
desenvolvimento cognitivo-psicomotor das crianças, tanto do Grupo 4 quanto do
Grupo 5.

02

Pacotes de forminhas
laminadas (pequeno e
grande, qualquer cor)

Usados nas atividades do projeto de artes plásticas durante o ano letivo, quando
as crianças fazem colagem de acordo com sua imaginação e criatividade,
exercitando também a coordenação motora fina, especialmente nos projetos:
“Tapete de Retalhos”, do Grupo 2, “Bichos de Jardim” e “Quadrinhas”, ambos do
Grupo 3, realizados durante o 1º e 2º semestres, conforme o plano curricular.

Pacotes de areia colorida

Usados nas atividades do projeto de artes plásticas durante o ano letivo, quando
as crianças fazem colagem de acordo com sua imaginação e criatividade,
exercitando também a coordenação motora fina, especialmente nos projetos:
“Tapete de Retalhos”, do Grupo 2, “Bichos de Jardim” e “Quadrinhas”, ambos do
Grupo 3, realizados durante o 1º e 2º semestres, conforme o plano curricular.
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Pinceis atômico
(preto, azul, verde e
vermelho)

Usados nas atividades do projeto de artes plásticas durante o ano letivo, quando
as crianças fazem colagem de acordo com sua imaginação e criatividade,
exercitando também a coordenação motora fina, especialmente nos projetos:
“Tapete de Retalhos”, do Grupo 2, “Bichos de Jardim” e “Quadrinhas”, ambos do
Grupo 3, realizados durante o 1º e 2º semestres, conforme o plano curricular.

Papel contact colorido

Utilizados para forrar os jogos que fazem parte dos projetos, nos quais
encontramos os números e as fichas dos nomes das crianças dos Grupos 2 ao 5,
nos jogos do Projeto “Aprendendo Matemática Brincando”, do Grupo 5 (1º
semestre), no fichário do Projeto “Aves”, do Grupo 4 (2º semestre) e nas bordas
dos murais confeccionados, ao longo do ano, pelas crianças da Educação Infantil.

Papel contact transparente

Utilizados para forrar os jogos que fazem parte dos projetos, nos quais
encontramos os números e as fichas dos nomes das crianças dos Grupos 2 ao 5,
nos jogos do Projeto “Aprendendo Matemática Brincando”, do Grupo 5 (1º
semestre), no fichário do Projeto “Aves”, do Grupo 4 (2º semestre) e nas bordas
dos murais confeccionados, ao longo do ano, pelas crianças da Educação Infantil.
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Potes de tinta guache de
250ml (cores variadas.
Sugestão: ACRILEX)

Usada para pintura em papel, caixas, tecidos e demais superfícies com o objetivo
de estimular a criatividade, desenvolver a coordenação motora fina e incentivar o
contato com a arte. As atividades em que as crianças utilizam este material
acontecem ao longo do ano. A tinta guache também será utilizada na produção de
cenários para culminância de projetos, especialmente no 2º semestre, no CIRMEN
e nos murais dos demais projetos de Ciências. Projetos anexados ao plano
curricular.

01

Pincel nº20

Usado pela criança para pintura de papéis diversos e demais superfícies.
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Pincel nº 12

Usado pela criança para pintura de papéis diversos e demais superfícies.

Rolo médio para pintura

Usado para as atividades de pintura no contexto do projeto de artes plásticas, no
decorrer do ano letivo. É um equipamento que ajuda a estimular a criatividade e a
exercitar a coordenação motora fina. É usado especialmente nos trabalhos de
pintura em murais para a produção do projeto CIRMEN, na 2ª etapa, conforme
plano curricular.

Folhas de celofane colorido

Usadas para atividades artísticas de recorte e colagem, obtendo efeito estético
colorido nos trabalhos produzidos no projeto de artes plásticas. Usada também
para confecção das molduras das produções artísticas, expostas na culminância
dos projetos que fazem parte do plano curricular.
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Pacote de papel Lumi Color

Usadas para atividades artísticas de recorte e colagem, obtendo efeito estético
colorido nos trabalhos produzidos no projeto de artes plásticas. Usadas também
para confecção das molduras das produções artísticas, expostas na culminância
dos projetos que fazem parte do plano curricular.
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Bloco de papel colorido A3
Canson

Usados para atividades artísticas de recorte e colagem, obtendo efeito estético
colorido nos trabalhos produzidos no projeto de artes plásticas. Usadas também
para confecção das molduras das produções artísticas, expostas na culminância
dos projetos que fazem parte do plano curricular.

Exposição de Artes

Os materiais para Exposição de Artes estarão disponíveis no início das aulas, as
famílias que desejarem podem adquirir na secretaria da Escola.

04

2m

2m

01

02

Observação:
➢ Os materiais que constam na relação acima podem ser adquiridos pela família e devem ser entregues a partir
do dia 21/01 a 25/01 ou através do pagamento de R$ 358,40 (trezentos e cinquenta e oito reais e quarenta
centavos) na secretaria da escola.
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MATERIAL DE USO DIÁRIO / 2019
QUANTIDADE
01
01
01
01
01
02
02
01
01
01
02
01
01
01

MATERIAL
Prato inox + 01 conjunto de talheres (garfo e colher) *
Copo inox*
Toalha para o lanche* (diariamente na lancheira)
Tesoura sem ponta*
Pasta catálogo transparente para os textos*
Livros de história na lista disponível na secretaria da escola.*
Revistas em quadrinhos
Pasta catálogo A3 (com 50 plásticos)
Classificador sem elástico para as atividades de casa
(Sugestão: Adquirir na secretaria da escola)
Classificador largo com elástico para as atividades de classe (Sugestão: Adquirir na secretaria da escola)
Cadernos de desenho capa dura 96 fls (para atividades de Inglês e de Artes)
Avental para as aulas de Artes (Sugestão: Adquirir junto com o uniforme)
Pasta para avisos (Sugestão: Adquirir na secretaria da escola)
Caderno de comunicação família/escola (Sugestão: Adquirir na secretaria da escola)

*Esses materiais devem ter identificação fixa com o nome e o sobrenome da criança.
➢ CADERNOS DE ATIVIDADES ADQUIRIDOS NA SECRETARIA DA ESCOLA:
•
•

Um caderno de atividade de Matemática para o 1º semestre
Um caderno de atividade de Matemática para o 2º semestre

➢ CADERNO DE ATIVIDADE ADQUIRIDO NA SECRETARIA DA ESCOLA:
•
•

Um caderno de atividade de Língua Portuguesa para o 1º semestre
Um caderno de atividade de Língua Portuguesa para o 2º semestre

Observações:
1) O material de uso diário e os livros deverão ser entregues nos dias 31/01 e 01/02 para a professora da turma, no
turno de aula do(a) seu(sua) filho(a).
2) Conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil, as práticas pedagógicas que compõem a
proposta devem ter como eixos norteadores as interações e brincadeiras a fim de garantir experiências que
favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens, além do progressivo domínio por elas de vários
gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, dramática e musical.
3) Os materiais solicitados nesta relação serão usados durante o ano letivo e estão ligados ao processo de
exploração e criação, relacionados às sequências didáticas na área de Artes Visuais e demais áreas do
conhecimento.
4) Os materiais requeridos, que serão usados durante o ano letivo, são subsídios para situações de aprendizagem
que envolvem a exploração de materiais e suportes, conteúdos das áreas de Artes Visuais, e na diversidade de
atividades desenvolvidas nos projetos.
Observação: Obriga-se, o CONTRATANTE A FORNECER O MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO NECESSÁRIO AO
APRENDIZADO DO ALUNO, cuja lista lhe é entregue no ato da assinatura do presente contrato, ATÉ 08 (OITO) DIAS ANTES DO
INÍCIO DO ANO LETIVO OU DO INÍCIO DE CADA ETAPA, conforme CLÁUSULA SÉTIMA do Contrato de Prestação de
Serviços Educacionais.

4

11/12/2018 10:16 – G5_LISTA_MATERIAIS_E_LIVROS_2018.docx

