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Justificativas para a Lista de Material Pedagógico – Berçário 1

 01-Tela de arte para pintura 30x40: usada no contexto do projeto de artes plásticas. O
objetivo deste equipamento é auxiliar no estímulo à criatividade e na ampliação de vivências
artísticas. A criança pintará a tela no primeiro semestre do ano letivo para apresentação
na exposição de artes.
 02- Livros de histórias (plástico ou tecido): usado como recurso lúdico-pedagógico para
incentivar o interesse pela leitura e escrita, como também para estimular a criatividade e
a fantasia. Utilizado ao longo do ano.
 01- Livro de plástico para banho: usado como recurso lúdico-pedagógico para incentivar
o letramento.
 01-Portfólio: usado para colecionar as atividades e os relatórios de avaliação (registro do
processo de desenvolvimento da criança) nas quatro etapas do ano letivo. Será entregue às
famílias ao final de cada etapa.
 01-Brinquedo Educativo: utilizado para favorecer o jogo simbólico, o desenvolvimento e a
socialização da criança. Utilizado ao longo do ano.

CPU: REC/2018/R.S;C.P.

Justificativas para a Lista de Material Pedagógico – Infantilzinho
 01-Tela de arte para pintura 30x40: usada no contexto do projeto de artes plásticas. O
objetivo deste equipamento é auxiliar no estímulo à criatividade e na ampliação de vivências
artísticas. A criança pintará a tela no primeiro semestre do ano letivo para apresentação
na exposição de artes.
 01-Caixa de lápis de cera grande (gizão): lápis mais grosso é adequado para esta faixa
etária, na qual as crianças estão desenvolvendo o movimento fino, necessitando inicialmente
de um lápis com mais volume e que favoreça a transição do movimento palmar para o de
pinça. Este material será usado para desenhar e colorir, dentro do contexto das atividades
pedagógicas. Utilizada durante todo o ano.
 02- Livros paradidáticos: usados ao longo do ano como recurso lúdico-pedagógico para
incentivar o interesse pela leitura e escrita, como também para estimular a criatividade e
a fantasia.
 01-Portfólio: usado para colecionar as atividades e os relatórios de avaliação (registro do
processo de desenvolvimento da criança) nas quatro etapas do ano letivo. Será entregue às
famílias ao final de cada etapa.
 01 - Caderno de atividades “gigante”: utilizado na realização de atividades gráficas e
trabalhos de arte. Com folhas de tamanho A3 favorece o movimento motor da criança
pequena. Utilizado várias vezes no decorrer da semana, ao longo do ano, conforme
planejamento diário do professor.
 01-Brinquedo Educativo: utilizado para favorecer o jogo simbólico, o desenvolvimento e a
socialização da criança. Utilizado ao longo do ano.
 01-Jogo

Pedagógico:

utilizado semanalmente ao longo do ano para promover o

desenvolvimento de habilidades motoras, percepção, atenção, noção de espaço, entre outros
aspectos.
 01- Livro de plástico para banho: usado como recurso lúdico-pedagógico para incentivar
o letramento.
CPU: REC/2018/R.S;C.P.

Justificativas para a Lista de Material Pedagógico –
Infantil I e II

 02-Caixa de lápis de cera grande com 12 unidades (gizão): Usada para desenhar e
colorir, dentro do contexto das atividades pedagógicas. Sendo uma caixa para o primeiro
semestre e outra para o segundo. O lápis mais grosso é adequado para esta a faixa etária
em que as crianças estão desenvolvendo o movimento fino, necessitando inicialmente de um
lápis com mais volume e que favoreça a transição do movimento palmar para o de pinça.
 01-Estojo de canetinha grossa: usado por crianças - para desenhar, nomear produções,
ilustrar cartazes, entre outras atividades - por ser grossa é mais adequada para o processo
em que elas se encontram (transição do movimento palmar para o movimento de pinça).
Utilizado ao longo do ano.
 01-Portfólio: usado para colecionar as atividades e os relatórios de avaliação (registro do
processo de desenvolvimento da criança) nas quatro etapas do ano letivo. Será entregue às
famílias ao final de cada etapa.
 02-Caixa de lápis de cor grosso - jumbo: usada por crianças para desenhar e pintar. É
utilizada por ser grossa e por isso mais adequada para o processo em que elas se encontram,
de transição do movimento palmar para o movimento de pinça. Uma caixa será utilizada no
primeiro semestre e outra no segundo.
 01-Tela de arte para pintura 30x40: usada no contexto do projeto de artes plásticas. O
objetivo deste equipamento é auxiliar no estímulo à criatividade e na ampliação de vivências
artísticas. A criança pintará a tela no primeiro semestre do ano letivo para apresentação
na exposição de artes.
 01-Resma de papel (A4): utilizada diariamente para realização de atividades gráficas, tais
como: desenhos, escritas, trabalhos de arte, dobraduras, colagens, entre outras atividades.
 01-Caderno de atividades: utilizado na realização de atividades gráficas e trabalhos de
arte. Com folhas de tamanho A3 favorece o movimento motor da criança pequena. Utilizado
várias vezes no decorrer da semana, ao longo do ano, conforme planejamento diário do
professor.

 01-Jogo

Pedagógico:

utilizado semanalmente ao longo do ano para promover o

desenvolvimento de habilidades motoras, percepção, atenção, noção de espaço, entre outros
aspectos.
 01-Brinquedo Educativo: utilizado para favorecer o jogo simbólico, o desenvolvimento e a
socialização da criança. Utilizado ao longo do ano.
 03- Livros paradidáticos: usados ao longo do ano como recurso lúdico-pedagógico para
incentivar o interesse pela leitura e escrita, como também para estimular a criatividade e
a fantasia.

CPU: REC/2018/R.S;C.P.

Justificativas para a Lista de Material Pedagógico – Infantil III
 02-Caixa de lápis de cera grande com 12 unidades (gizão): Usada para desenhar e
colorir, dentro do contexto das atividades pedagógicas. Sendo uma caixa para o primeiro
semestre e outra para o segundo. O lápis mais grosso é adequado para esta a faixa etária
em que as crianças estão desenvolvendo o movimento fino, necessitando inicialmente de um
lápis com mais volume e que favoreça a transição do movimento palmar para o de pinça.
 02-Estojos de canetinhas grossa: usado por crianças - para desenhar, nomear produções,
ilustrar cartazes, entre outras atividades - por ser grossa é mais adequada para o processo
em que elas se encontram (transição do movimento palmar para o movimento de pinça).
Utilizado ao longo do ano.
 01-Portfólio: usado para colecionar as atividades e os relatórios de avaliação (registro do
processo de desenvolvimento da criança) nas quatro etapas do ano letivo. Será entregue às
famílias ao final de cada etapa.
 02-Caixa de lápis de cor grosso - jumbo: usada por crianças para desenhar e pintar. É
utilizada por ser grossa e por isso mais adequada para o processo em que elas se encontram,
de transição do movimento palmar para o movimento de pinça. Uma caixa será utilizada no
primeiro semestre e outra no segundo.
 01-Tela de arte para pintura 30x40: usada no contexto do projeto de artes plásticas. O
objetivo deste equipamento é auxiliar no estímulo à criatividade e na ampliação de vivências
artísticas. A criança pintará a tela no primeiro semestre do ano letivo para apresentação
na exposição de artes.
 01 Pincel para pintura número 14: para trabalhos com arte.
 01-Resma de papel (A4): utilizada diariamente para realização de atividades gráficas, tais
como: desenhos, escritas, trabalhos de arte, dobraduras, colagens, entre outras atividades.
 01-Caderno de atividade: utilizado na realização de atividades gráficas e trabalhos de
arte. Com folhas de tamanho A3 favorece o movimento motor da criança pequena.
 01-Jogo

Pedagógico:

utilizado semanalmente ao longo do ano para promover o

desenvolvimento de habilidades motoras, percepção, atenção, noção de espaço, entre outros
aspectos.

 01-Brinquedo Educativo: utilizado para favorecer o jogo simbólico, o desenvolvimento e a
socialização da criança. Utilizado ao longo do ano.
 03- Livros paradidáticos: usados ao longo do ano como recurso lúdico-pedagógico para
incentivar o interesse pela leitura e escrita, como também para estimular a criatividade e
a fantasia.
 01- Tesoura sem ponta: Utilizada ao longo do ano para realização de trabalhos de artes
e recortes variados. Importante recurso para desenvolver a destreza fina.

CPU: REC/2018/R.S;C.P.

Justificativas para a Lista de Material Pedagógico – Infantil IV
 02-Apontador (um para cada etapa): usado para apontar lápis.
 02-borracha (um para cada etapa): materiais usados 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
desenvolvimento cognitivo-psicomotor da criança.
 02-Caixa de lápis de cera grande (um para cada semestre do ano letivo): Usada para
desenhar e colorir, dentro do contexto das atividades pedagógicas. Sendo uma caixa para
o primeiro semestre e outra para o segundo. O lápis mais grosso é adequado para esta a
faixa etária em que as crianças estão desenvolvendo o movimento fino, necessitando
inicialmente de um lápis com mais volume e que favoreça a transição do movimento palmar
para o de pinça.
 02-Caixas de lápis de cor (um para cada semestre do ano letivo): usada para desenhar e
pintar as atividades artísticas e pedagógicas, favorecendo assim a ampliação da
coordenação motora fina, exercitando o movimento de pinça e estimulando a criatividade.
 02-Estojo de canetinha (sendo 01 de caneta grossa e 01 de caneta fina): usado por
crianças para desenhar, pintar, nomear produções, ilustrar cartazes, entre outros.
 01-Tela de arte para pintura 30x40: usada no contexto do projeto de artes plásticas. O
objetivo deste equipamento é auxiliar no estímulo à criatividade e na ampliação de vivências
artísticas. A criança pintará a tela no primeiro semestre do ano letivo para apresentação
na exposição de artes.
 01 Pincel para pintura número 16: para trabalhos com arte. O objetivo deste equipamento
é auxiliar no estímulo à criatividade e na ampliação de vivências artísticas.
 08-Lápis grafite preto (2 lápis para cada etapa do ano): material usado 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 desenvolvimento cognitivo e psicomotor da criança.
 01-Portfólio: usado para colecionar as atividades e os relatórios de avaliação (registro do
processo de desenvolvimento da criança) nas quatro etapas do ano letivo. Será entregue às
famílias ao final de cada etapa.

 01 – Bloco de atividades: coletânea de tarefas de classe e de casa relacionadas às várias
áreas de conhecimento: Linguagem, Matemática, Natureza e Sociedade e Movimento. Tem
como objetivo desenvolver o hábito de estudo, exercitar os conteúdos estudados,
desenvolver a motricidade fina, entre outros.
 01-Resma de papel (A4): utilizada diariamente para realização de atividades gráficas, tais
como: desenhos, escritas, trabalhos de arte, dobraduras, colagens, entre outras atividades.
 01-Jogo

Pedagógico:

utilizado semanalmente ao longo do ano para promover o

desenvolvimento de habilidades motoras, percepção, atenção, noção de espaço, entre outros
aspectos.
 03- Livros paradidáticos: usados ao longo do ano como recurso lúdico-pedagógico para
incentivar o interesse pela leitura e escrita, como também para estimular a criatividade e
a fantasia.
 01-Pasta polionda: usada ao longo do ano para colecionar as tarefas produzidas pela criança
e devolvida à família no final do ano.
 01-Caderno de desenho: utilizado semanalmente para realização de atividades de artes:
pinturas e desenhos, além de registros gráficos.
 01- Tesoura sem ponta: Utilizada ao longo do ano para realização de trabalhos de artes
e recortes variados. Importante recurso para desenvolver a destreza fina.
 01- Estojo completo – Utilizado ao longo do ano para realização das tarefas de casa.
 01- Copo – Utilizado ao longo do ano para beber água na sala de aula.
 01- Agenda – Utilizada diariamente para favorecer a comunicação com a família. Vai todos
os dias para casa com informações sobre o dia da criança na escola.
 02 ou 03 – Uniforme Escolar – utilizado para promover praticidade, conforto, disciplina e
segurança às crianças. Favorece o sentimento de pertencimento e igualdade.

REC/2018/R.S;C.P.

Justificativas para a Lista de Material Pedagógico – Infantil V
 04-Apontador (um para cada etapa): usado para apontar lápis.
 04-borracha (um para cada etapa): materiais usados 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
desenvolvimento cognitivo-psicomotor da criança.
 02-Estojo de canetinha (sendo 01 de caneta grossa e 01 de caneta fina): usado por
crianças para desenhar, pintar, nomear produções, ilustrar cartazes, entre outros.
 02-Caixa de lápis de cera grande (um para cada semestre do ano letivo): Usada para
desenhar e colorir, dentro do contexto das atividades pedagógicas. Sendo uma caixa para
o primeiro semestre e outra para o segundo. O lápis mais grosso é adequado para esta a
faixa etária em que as crianças estão desenvolvendo o movimento fino, necessitando
inicialmente de um lápis com mais volume e que favoreça a transição do movimento palmar
para o de pinça.
 02-Caixas de lápis de cor (um para cada semestre do ano letivo): usada para desenhar e
pintar as atividades artísticas e pedagógicas, favorecendo assim a ampliação da
coordenação motora fina, exercitando o movimento de pinça e estimulando a criatividade.
 01-Tela de arte para pintura 30x40: usada no contexto do projeto de artes plásticas. O
objetivo deste equipamento é auxiliar no estímulo à criatividade e na ampliação de vivências
artísticas. A criança pintará a tela no primeiro semestre do ano letivo para apresentação
na exposição de artes.
 01 – Pincel para pintura nº 18 – para realizar pinturas por ocasião do projeto de artes
plásticas. O objetivo deste equipamento é auxiliar no estímulo à criatividade e na ampliação
de vivências artísticas.
 08-Lápis grafite preto (2 lápis para cada etapa do ano): material usado 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 desenvolvimento cognitivo e psicomotor da criança.

 01-Portfólio: usado para colecionar as atividades e os relatórios de avaliação (registro do
processo de desenvolvimento da criança) nas quatro etapas do ano letivo. Será entregue às
famílias ao final de cada etapa.
 01 – Bloco de atividades: coletânea de tarefas de classe e de casa relacionadas às várias
áreas de conhecimento: Linguagem, Matemática, Natureza e Sociedade e Movimento. Tem
como objetivo desenvolver o hábito de estudo, exercitar os conteúdos estudados,
desenvolver a motricidade fina, entre outros.
 01-Resma de papel (A4): utilizada diariamente para realização de atividades gráficas, tais
como: desenhos, escritas, trabalhos de arte, dobraduras, colagens, entre outras atividades.
 01-Jogo

Pedagógico:

utilizado semanalmente ao longo do ano para promover o

desenvolvimento de habilidades motoras, percepção, atenção, noção de espaço, entre outros
aspectos.
 03- Livros paradidáticos: usados ao longo do ano como recurso lúdico-pedagógico para
incentivar o interesse pela leitura e escrita, como também para estimular a criatividade e
a fantasia.
 01-Pasta polionda: usada ao longo do ano para colecionar as tarefas produzidas pela criança
e devolvida à família no final do ano.

 01-Caderno de desenho: utilizado semanalmente para realização de atividades de artes:
pinturas e desenhos, além de registros gráficos.
 01- Tesoura sem ponta: Utilizada ao longo do ano para realização de trabalhos de artes
e recortes variados. Importante recurso para desenvolver a destreza fina.
 01- Estojo completo – Utilizado ao longo do ano para realização das tarefas de casa.
 01- Copo Inox– Utilizado ao longo do ano para beber água na sala de aula e na sala de
sistema integral.
 01- Agenda – Utilizada diariamente para favorecer a comunicação com a família. Vai todos
os dias para casa com informações sobre o dia da criança na escola.
 02 ou 03 – Uniforme Escolar – utilizado para promover praticidade, conforto, disciplina e
segurança às crianças. Favorece o sentimento de pertencimento e igualdade.
CPU: REC/2018/R.S;C.P.

Justificativas para a Lista de Material Pedagógico – 1º ano
 04-Apontador (um para cada etapa), 04-borracha (um para cada etapa): materiais
usados 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 desenvolvimento cognitivo-psicomotor da criança.
 02-Estojo de canetinha (sendo 01 de caneta grossa e 01 de caneta fina): usado por
crianças para desenhar, pintar, nomear produções, ilustrar cartazes, entre outros.
 02-Caixas de lápis de cor com 12 cores (um para cada semestre do ano letivo): usada
para desenhar e pintar as atividades artísticas e pedagógicas, favorecendo assim a
ampliação da coordenação motora fina, exercitando o movimento de pinça e estimulando a
criatividade.
 01-Tela de arte para pintura 30x40: usada no contexto do projeto de artes plásticas. O
objetivo deste equipamento é auxiliar no estímulo à criatividade e na ampliação de vivências
artísticas. A criança pintará a tela no primeiro semestre do ano letivo para apresentação na
exposição de artes.
 01 Pincel para pintura número 20: para trabalhos com arte.
 08-Lápis grafite preto (2 lápis para cada etapa do ano): material usado 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 desenvolvimento cognitivo e psicomotor da criança.
 01-Caixa de lápis de cera grande (um para cada semestre do ano letivo): Usada para
desenhar e colorir, dentro do contexto das atividades pedagógicas. Sendo uma caixa para
o primeiro semestre e outra para o segundo. O lápis mais grosso é adequado para esta a
faixa etária em que as crianças estão desenvolvendo o movimento fino, necessitando
inicialmente de um lápis com mais volume e que favoreça a transição do movimento palmar
para o de pinça.
 01-Resma de papel (A4): utilizada diariamente para realização de atividades gráficas, tais
como: desenhos, escritas, trabalhos de arte, dobraduras, colagens, entre outras atividades.

 01-Jogo

Pedagógico:

utilizado semanalmente ao longo do ano para promover o

desenvolvimento de habilidades motoras, percepção, atenção, noção de espaço, entre outros
aspectos.
 01- Tesoura sem ponta: Utilizada ao longo do ano para realização de trabalhos de artes
e recortes variados. Importante recurso para desenvolver a destreza fina.
 01-Pasta polionda: usada ao longo do ano para colecionar as tarefas produzidas pela criança
e devolvida à família no final do ano.
 01- Estojo completo – Utilizado ao longo do ano para realização das tarefas de casa.
 01- Garrafinha para água – Para a criança beber água diariamente na sala de aula.
 01- Agenda – Utilizada diariamente para favorecer a comunicação com a família. Vai todos
os dias para casa com informações sobre o dia da criança na escola.
 02 ou 03 – Uniforme Escolar – utilizado para promover praticidade, conforto, disciplina e
segurança às crianças. Favorece o sentimento de pertencimento e igualdade.
 01- Uniforme de Educação Física – Para ser usado semanalmente nas aulas de educação
física. O tecido mais leve e favorece o movimento.
 01- Caderno brochura pequeno (50 folhas) – Para ser usado no estudo diário e aula de
música.
 01- Caderno brochura grande com capa dura (96 folhas) – Para ser usado ao longo do
ano em atividades de pesquisa, tarefas e atividades gráficas variadas.
 01-Caderno de desenho (tamanho grande com 96 folhas): utilizado semanalmente para
realização de atividades de artes: pinturas e desenhos, além de registros gráficos.

CPU: REC/2018/R.S;C.P.

Justificativas para a Lista de Material Pedagógico – 2° ano
 04-Apontador (um para cada etapa), 04-borracha (um para cada etapa): materiais
usados 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 desenvolvimento cognitivo-psicomotor da criança.
 02-Caixas de lápis de cor com 12 cores (um para cada semestre do ano letivo): usada
para desenhar e pintar as atividades artísticas e pedagógicas, favorecendo assim a
ampliação da coordenação motora fina, exercitando o movimento de pinça e estimulando a
criatividade.
 02-Estojo de canetinha (sendo 01 de caneta grossa e 01 de caneta fina): usado por
crianças para desenhar, pintar, nomear produções, ilustrar cartazes, entre outros.
 08-Lápis grafite preto (2 lápis para cada etapa do ano): material usado 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 desenvolvimento cognitivo e psicomotor da criança.
 01-Tela de arte para pintura 30x40: usada no contexto do projeto de artes plásticas. O
objetivo deste equipamento é auxiliar no estímulo à criatividade e na ampliação de vivências
artísticas. A criança pintará a tela no primeiro semestre do ano letivo para apresentação
na exposição de artes.
 01 Pincel para pintura número 20: para trabalhos com arte.
 01-Caixa de lápis de cera grande (um para cada semestre do ano letivo): Usada para
desenhar e colorir, dentro do contexto das atividades pedagógicas. Sendo uma caixa para
o primeiro semestre e outra para o segundo. O lápis mais grosso é adequado para esta a
faixa etária em que as crianças estão desenvolvendo o movimento fino, necessitando
inicialmente de um lápis com mais volume e que favoreça a transição do movimento palmar
para o de pinça.
 01-Resma de papel (A4): utilizada diariamente para realização de atividades gráficas, tais
como: desenhos, escritas, trabalhos de arte, dobraduras, colagens, entre outras atividades.

 01-Jogo

Pedagógico:

utilizado semanalmente ao longo do ano para promover o

desenvolvimento de habilidades motoras, percepção, atenção, noção de espaço, entre outros
aspectos.
 01- Tesoura sem ponta: Utilizada ao longo do ano para realização de trabalhos de artes
e recortes variados. Importante recurso para desenvolver a destreza fina.
 01-Pasta polionda: usada ao longo do ano para colecionar as tarefas produzidas pela criança
e devolvida à família no final do ano.
 01- Estojo completo – Utilizado ao longo do ano para realização das tarefas de casa.
 02 ou 03 – Uniforme Escolar – utilizado para promover praticidade, conforto, disciplina e
segurança às crianças. Favorece o sentimento de pertencimento e igualdade.
 01- Agenda – Utilizada diariamente para favorecer a comunicação com a família. Vai todos
os dias para casa com informações sobre o dia da criança na escola.
 01- Uniforme de Educação Física – Para ser usado semanalmente nas aulas de educação
física. O tecido mais leve e favorece o movimento.
 01- Caderno brochura grande com capa dura (96 folhas) – Para ser usado ao longo do
ano em atividades de pesquisa, tarefas e atividades gráficas variadas.
 01- Caderno brochura pequeno com capa dura (96 folhas) – Para ser utilizado ao longo
do ano no estudo diário e aulas de música.
 01-Caderno de desenho (tamanho grande): utilizado semanalmente para realização de
atividades de artes: pinturas e desenhos, além de registros gráficos.
 01- Garrafinha para água – Para a criança beber água diariamente na sala de aula.
 01- Ábaco – Para atividades de matemática utilizando várias vezes ao ano, conforme
necessidade.
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Justificativas para a Lista de Material Pedagógico – 3° ano
 04-Apontador (um para cada etapa), 04-borracha (um para cada etapa): materiais
usados 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 desenvolvimento cognitivo-psicomotor da criança.
 02-Caixas de lápis de cor com 12 cores (um para cada semestre do ano letivo): usada
para desenhar e pintar as atividades artísticas e pedagógicas, favorecendo assim a
ampliação da coordenação motora fina, exercitando o movimento de pinça e estimulando a
criatividade.
 02-Estojo de canetinha (sendo 01 de caneta grossa e 01 de caneta fina): usado por
crianças para desenhar, pintar, nomear produções, ilustrar cartazes, entre outros.
 08-Lápis grafite preto (2 lápis para cada etapa do ano): material usado 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 desenvolvimento cognitivo e psicomotor da criança.
 01-Tela de arte para pintura 30x40: usada no contexto do projeto de artes plásticas. O
objetivo deste equipamento é auxiliar no estímulo à criatividade e na ampliação de vivências
artísticas. A criança pintará a tela no primeiro semestre do ano letivo para apresentação
na exposição de artes.
 01 Pincel para pintura número 4: para trabalhos com arte.
 01-Caixa de lápis de cera grande (um para cada semestre do ano letivo): Usada para
desenhar e colorir, dentro do contexto das atividades pedagógicas. Sendo uma caixa para
o primeiro semestre e outra para o segundo. O lápis mais grosso é adequado para esta a
faixa etária em que as crianças estão desenvolvendo o movimento fino, necessitando
inicialmente de um lápis com mais volume e que favoreça a transição do movimento palmar
para o de pinça.
 01-Resma de papel (A4): utilizada diariamente para realização de atividades gráficas, tais
como: desenhos, escritas, trabalhos de arte, dobraduras, colagens, entre outras atividades.

 01-Jogo

Pedagógico:

utilizado semanalmente ao longo do ano para promover o

desenvolvimento de habilidades motoras, percepção, atenção, noção de espaço, entre outros
aspectos.
 01- Tesoura sem ponta: Utilizada ao longo do ano para realização de trabalhos de artes
e recortes variados. Importante recurso para desenvolver a destreza fina.
 01-Pasta polionda: usada ao longo do ano para colecionar as tarefas produzidas pela criança
e devolvida à família no final do ano.
 01- Estojo completo – Utilizado ao longo do ano para realização das tarefas de casa.
 02 ou 03 – Uniforme Escolar – utilizado para promover praticidade, conforto, disciplina e
segurança às crianças. Favorece o sentimento de pertencimento e igualdade.
 01- Agenda – Utilizada diariamente para favorecer a comunicação com a família. Vai todos
os dias para casa com informações sobre o dia da criança na escola.
 01- Uniforme de Educação Física – Para ser usado semanalmente nas aulas de educação
física. O tecido mais leve e favorece o movimento.
 01- Caderno brochura grande com capa dura (96 folhas) – Para ser usado ao longo do
ano em atividades de pesquisa, tarefas e atividades gráficas variadas.
 01- Garrafinha para água – Para a criança beber água diariamente na sala de aula.
 01- Caderno brochura pequeno – Para ser utilizado ao longo do ano no estudo diário e
aulas de música.
 01- Ábaco – Para atividades de matemática utilizando várias vezes ao ano, conforme
necessidade.
 01-Caderno de desenho (tamanho grande): utilizado semanalmente para realização de
atividades de artes: pinturas e desenhos, além de registros gráficos.
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Justificativas para a Lista de Material Pedagógico – 4° ano
 04-Apontador (um para cada etapa), 04-borracha (um para cada etapa): materiais
usados 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 desenvolvimento cognitivo-psicomotor da criança.
 02-Caixas de lápis de cor com 12 cores (um para cada semestre do ano letivo): usada
para desenhar e pintar as atividades artísticas e pedagógicas, favorecendo assim a
ampliação da coordenação motora fina, exercitando o movimento de pinça e estimulando a
criatividade.
 02-Estojo de canetinha (sendo 01 de caneta grossa e 01 de caneta fina): usado por
crianças para desenhar, pintar, nomear produções, ilustrar cartazes, entre outros.
 08-Lápis grafite preto (2 lápis para cada etapa do ano): material usado 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 desenvolvimento cognitivo e psicomotor da criança.
 01-Tela de arte para pintura 30x40: usada no contexto do projeto de artes plásticas. O
objetivo deste equipamento é auxiliar no estímulo à criatividade e na ampliação de vivências
artísticas. A criança pintará a tela no primeiro semestre do ano letivo para apresentação
na exposição de artes.
 01 Pincel para pintura número 2: para trabalhos com arte.
 01-Caixa de lápis de cera grande (um para cada semestre do ano letivo): Usada para
desenhar e colorir, dentro do contexto das atividades pedagógicas. Sendo uma caixa para
o primeiro semestre e outra para o segundo. O lápis mais grosso é adequado para esta a
faixa etária em que as crianças estão desenvolvendo o movimento fino, necessitando
inicialmente de um lápis com mais volume e que favoreça a transição do movimento palmar
para o de pinça.
 01-Resma de papel (A4): utilizada diariamente para realização de atividades gráficas, tais
como: desenhos, escritas, trabalhos de arte, dobraduras, colagens, entre outras atividades.

 01-Jogo

Pedagógico:

utilizado semanalmente ao longo do ano para promover o

desenvolvimento de habilidades motoras, percepção, atenção, noção de espaço, entre outros
aspectos.
 01- Tesoura sem ponta: Utilizada ao longo do ano para realização de trabalhos de artes
e recortes variados. Importante recurso para desenvolver a destreza fina.
 01- Pasta Catálogo (específica para o 4º e 5º ano) – Para colecionar as tarefas e textos
da criança ao longo do ano, divididas por matérias.
 01- Estojo completo – Utilizado ao longo do ano para realização das tarefas de casa.
 02 ou 03 – Uniforme Escolar – utilizado para promover praticidade, conforto, disciplina e
segurança às crianças. Favorece o sentimento de pertencimento e igualdade.
 01- Agenda – Utilizada diariamente para favorecer a comunicação com a família. Vai todos
os dias para casa com informações sobre o dia da criança na escola.
 01- Uniforme de Educação Física – Para ser usado semanalmente nas aulas de educação
física. O tecido mais leve e favorece o movimento.
 01- Caderno grande com capa dura (8 matérias) – Para ser usado ao longo do ano em
atividades de pesquisa, tarefas e atividades gráficas variadas.
 01- Garrafinha para água – Para a criança beber água diariamente na sala de aula.
 01- Caderno brochura pequeno – Para ser utilizado ao longo do ano no estudo diário e
aulas de música.
 01-Caderno de desenho (tamanho grande): utilizado semanalmente para realização de
atividades de artes: pinturas e desenhos, além de registros gráficos.
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Justificativas para a Lista de Material Pedagógico – 5° ano
 04-Apontador (um para cada etapa), 04-borracha (um para cada etapa): materiais
usados 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 desenvolvimento cognitivo-psicomotor da criança.
 02-Caixas de lápis de cor com 12 cores (um para cada semestre do ano letivo): usada
para desenhar e pintar as atividades artísticas e pedagógicas, favorecendo assim a
ampliação da coordenação motora fina, exercitando o movimento de pinça e estimulando a
criatividade.
 02-Estojo de canetinha (sendo 01 de caneta grossa e 01 de caneta fina): usado por
crianças para desenhar, pintar, nomear produções, ilustrar cartazes, entre outros.
 08-Lápis grafite preto (2 lápis para cada etapa do ano): material usado 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 desenvolvimento cognitivo e psicomotor da criança.
 01-Tela de arte para pintura 30x40: usada no contexto do projeto de artes plásticas. O
objetivo deste equipamento é auxiliar no estímulo à criatividade e na ampliação de vivências
artísticas. A criança pintará a tela no primeiro semestre do ano letivo para apresentação
na exposição de artes.
 01 Pincel para pintura número 00: para trabalhos com arte.
 01-Caixa de lápis de cera grande (um para cada semestre do ano letivo): Usada para
desenhar e colorir, dentro do contexto das atividades pedagógicas. Sendo uma caixa para
o primeiro semestre e outra para o segundo. O lápis mais grosso é adequado para esta a
faixa etária em que as crianças estão desenvolvendo o movimento fino, necessitando
inicialmente de um lápis com mais volume e que favoreça a transição do movimento palmar
para o de pinça.
 01-Resma de papel (A4): utilizada diariamente para realização de atividades gráficas, tais
como: desenhos, escritas, trabalhos de arte, dobraduras, colagens, entre outras atividades.

 01-Jogo

Pedagógico:

utilizado semanalmente ao longo do ano para promover o

desenvolvimento de habilidades motoras, percepção, atenção, noção de espaço, entre outros
aspectos.
 01- Tesoura sem ponta: Utilizada ao longo do ano para realização de trabalhos de artes
e recortes variados. Importante recurso para desenvolver a destreza fina.
 01- Pasta Catálogo (específica para o 4º e 5º ano) – Para colecionar as tarefas e textos
da criança ao longo do ano, divididas por matérias.
 01- Estojo completo – Utilizado ao longo do ano para realização das tarefas de casa.
 02 ou 03 – Uniforme Escolar – utilizado para promover praticidade, conforto, disciplina e
segurança às crianças. Favorece o sentimento de pertencimento e igualdade.
 01- Agenda – Utilizada diariamente para favorecer a comunicação com a família. Vai todos
os dias para casa com informações sobre o dia da criança na escola.
 01- Uniforme de Educação Física – Para ser usado semanalmente nas aulas de educação
física. O tecido mais leve e favorece o movimento.
 01- Caderno grande com capa dura (10 matérias) – Para ser usado ao longo do ano em
atividades de pesquisa, tarefas e atividades gráficas variadas.
 01- Garrafinha para água – Para a criança beber água diariamente na sala de aula.
 01- Caderno brochura pequeno (50 folhas) – Para ser utilizado ao longo do ano no estudo
diário e aulas de música.
 01-Caderno de desenho (tamanho grande): utilizado semanalmente para realização de
atividades de artes: pinturas e desenhos, além de registros gráficos.
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