
ANO 2022 – GRUPO 10
MATERIAIS PARA USO PEDAGÓGICO NA ESCOLA E PLANO DE EXECUÇÃO

MATERIAL UTILIZAÇÃO QUANTIDADE

Papel criativo Lummi Atividades individuais de 
Artes.
- Cartões
- Pesquisas
- Cartazes
- Recorte para realização de 
atividades de Artes
- Dobraduras

100 folhas 1ª unidade 30 folhas
2ª unidade 20 folhas
3ª unidade 30 folhas
4ª unidade 20 folhas                      

Papel metro - Atividades coletivas de Artes.
- Atividades de pintura com 
tinta
- Para uso em atividades de 
projetos pedagógicos
- Atividades com pintura a 
dedo
- Murais
- Cartazes

03 folhas (pardos) 
03 folhas (brancos) 
Período:    2 na 1ª unidade

1 na 2ª unidade
2 na 3ª unidade
1 na 4ª unidade

Cartolinas laminadas - Atividades individuais de 
Artes
- Produção de cartões 
- Vestimentas para datas 
comemorativas

02 folhas
Período:    1 no 1º semestre

1 no 2º semestre

Cartolinas - Atividades individuais de 
Artes
- Cartazes
- Colagem 
- Cartões

03 folhas (branca)
Período:    1 na 1ª unidade

1 na 3ª unidade
1 na 4ª unidade

Papel Carmem - Atividades individuais de 
Artes
- Atividades de datas 
comemorativas (cartões e etc)
- Atividades de projetos e 
feiras.

04 folhas (cores variadas)
(Utilização 1 por unidade)



Papel Camurça - Atividades individuais de Artes 

- Decoração de lembranças

-Atividades de projetos e feiras.

02 folhas – cor opcional

Período:    1 no 1º semestre

1 no 2º semestre

Papel duplex - Atividades individuais de Artes

- Para confecção de 

lembranças/cartazes/atividades de projetos 

e feiras.

03 folhas (cores variadas)

Período:    1 na 1ª unidade

1 na 3ª unidade

1 na 4ª unidade

Crepom - Atividades individuais de Artes

- Para uso em atividades de projetos 

pedagógicos

- Lembranças e acessórios para datas 

comemorativas.

02 folhas – sendo uma lisa e uma estampada

1 no 1º semestre

1 no 2º semestre

Papel nacarado - Atividades individuais de Artes 

-Atividades de projetos e feiras.

02 folhas 

Período:  1 no 1º semestre

1 no 2º semestre

Papel de seda - Atividades individuais de Artes

- Produção de cartões e dobraduras

-Feiras/eventos

03 folhas (cores variadas)

Período:   2ª unidade

Cami (TNT ) - Atividades individuais de Artes

- Colagem

- Confecção de lembranças e acessórios para 

datas comemorativas

-Atividades de projetos e feiras.

03m liso (Cores variadas) – Sendo 2m liso, 1m 

estampado.

Período:    1 na 1ª unidade

1 na 2ª unidade

1 na 3ª unidade                      

Emborrachado (EVA) – Folha aberta Confecção de lembranças em datas 

comemorativas, montagem de painéis, 

figuras de fundo, jogos da Expomática.

03 folhas – 01 liso/01 com glitter/01 estampado

Período:    1 na 1ª unidade

1 na 2ª unidade

1 na 3ª unidade

Feltro Produção de lembranças em datas 

comemorativas, adereços, trabalhos de 

artes, construção de jogos para Expomática. 

1m – cor opcional

Período: 1º semestre

Lantejoulas Atividades de artes, produções para Feira do 

conhecimento, Feira do livro, capa de 

parciais e apreciações.

02 pacotes (grandes) – sendo utilizado 1 pacote  no 

1º semestre e o outro no 2º semestre

Papel Camurça - Atividades individuais de 
Artes 
- Decoração de lembranças
-Atividades de projetos e 
feiras.

02 folhas – cor opcional
Período:    1 no 1º semestre

1 no 2º semestre

Papel duplex - Atividades individuais de 
Artes
- Para confecção de 
lembranças/cartazes/atividade
s de projetos e feiras.

03 folhas (cores variadas)
Período:    1 na 1ª unidade

1 na 3ª unidade
1 na 4ª unidade

Crepom - Atividades individuais de 
Artes
- Para uso em atividades de 
projetos pedagógicos
- Lembranças e acessórios para 
datas comemorativas.

02 folhas – sendo uma lisa e uma 
estampada
1 no 1º semestre
1 no 2º semestre

Papel nacarado - Atividades individuais de 
Artes 
-Atividades de projetos e 
feiras.

02 folhas 
Período:  1 no 1º semestre

1 no 2º semestre

Papel de seda - Atividades individuais de 
Artes
- Produção de cartões e 
dobraduras
-Feiras/eventos

03 folhas (cores variadas)
Período:   2ª unidade

Cami (TNT ) - Atividades individuais de 
Artes
- Colagem
- Confecção de lembranças e 
acessórios para datas 
comemorativas
-Atividades de projetos e 
feiras.

03m liso (Cores variadas) – Sendo 
2m liso, 1m estampado.
Período:    1 na 1ª unidade

1 na 2ª unidade
1 na 3ª unidade                      

Emborrachado (EVA) – Folha 
aberta

Confecção de lembranças em 
datas comemorativas, 
montagem de painéis, figuras 
de fundo, jogos da 
Expomática.

03 folhas – 01 liso/01 com glitter/01 
estampado
Período:    1 na 1ª unidade

1 na 2ª unidade
1 na 3ª unidade



Feltro Produção de lembranças em datas 

comemorativas, adereços, trabalhos de 

artes, construção de jogos para Expomática. 

1m – cor opcional

Período: 1º semestre

Lantejoulas Atividades de artes, produções para Feira do 

conhecimento, Feira do livro, capa de 

parciais e apreciações.

02 pacotes (grandes) – sendo utilizado 1 pacote  no 

1º semestre e o outro no 2º semestre

Lantejoulas de estrelinhas metalizadas Atividades de artes, produções para Feira do 

conhecimento, Feira do livro, capa de 

parciais e apreciações.

02 pacotes - (dourada)

Período:   1 no 1º semestre

1 no 2º semestre

Areia prateada Atividades de artes, produções para Feira do 

conhecimento, Feira do livro, capa de 

parciais e apreciações.

02 pacotes (100g- cada)

Período:   1 no 1º semestre

1 no 2º semestre

Utilizada nas 4 unidades.

Massa de modelar Construção de maquetes, esculturas, 

atividades de artes, produções interativas.

01 caixa (com 12 cores)

Período:   No 1º semestre                  

Massa de modelar com glitter Construção de maquetes, esculturas, 

atividades de artes, produções interativas.

01 caixa  (com 12 cores)

Período: No 1º semestre

Cola colorida Atividades de artes, produções para Feira do 

conhecimento, Feira do livro, capa de 

parciais e apreciações, produção de jogos da 

expomática.

01 caixa (contendo 6 cores)

Utilizada nas 4 unidades.

Cola glitter Atividades de artes, produções para Feira do 

conhecimento, Feira do livro, capa de 

parciais e apreciações, produção de jogos da 

expomática.

02 caixas

Utilização nas 4 unidades.

Cola para EVA e isopor - Atividades individuais de Artes e colagens 

diversas.

-Atividades de projetos e feiras

02 un. – 90g

1 – para o 1º semestre

1 - para o 2º semestre

Feltro Produção de lembranças em 
datas comemorativas, 
adereços, trabalhos de artes, 
construção de jogos para 
Expomática. 

1m – cor opcional

Período: 1º semestre

Lantejoulas Atividades de artes, produções 
para Feira do conhecimento, 
Feira do livro, capa de parciais 
e apreciações.

02 pacotes (grandes) – sendo 
utilizado 1 pacote  no 1º semestre e 
o outro no 2º semestre

Lantejoulas de estrelinhas 
metalizadas 

Atividades de artes, produções 
para Feira do conhecimento, 
Feira do livro, capa de parciais 
e apreciações.

02 pacotes - (dourada)
Período:   1 no 1º semestre

1 no 2º semestre

Areia prateada Atividades de artes, produções 
para Feira do conhecimento, 
Feira do livro, capa de parciais 
e apreciações.

02 pacotes (100g- cada)
Período:   1 no 1º semestre

1 no 2º semestre
Utilizada nas 4 unidades.

Massa de modelar Construção de maquetes, 
esculturas, atividades de artes, 
produções interativas.

01 caixa (com 12 cores)
Período:   No 1º semestre                  

Massa de modelar com glitter Construção de maquetes, 
esculturas, atividades de artes, 
produções interativas.

01 caixa  (com 12 cores)
Período: No 1º semestre

Cola colorida Atividades de artes, produções 
para Feira do conhecimento, 
Feira do livro, capa de parciais 
e apreciações, produção de 
jogos da expomática.

01 caixa (contendo 6 cores)

Utilizada nas 4 unidades.

Cola glitter Atividades de artes, produções 
para Feira do conhecimento, 
Feira do livro, capa de parciais 
e apreciações, produção de 
jogos da expomática.

02 caixas

Utilização nas 4 unidades.



Cola para EVA e isopor - Atividades individuais de Artes e colagens 

diversas.

-Atividades de projetos e feiras

02 un. – 90g

1 – para o 1º semestre

1 - para o 2º semestre

Fita rigor Para uso em lembranças em geral. 01 peça 7mm – cor opcional

Utilização na 2ª unidade e na 4ª unidade

Fitilho - Atividades individuais de Artes 

- Decoração de lembranças

-Atividades de projetos e feiras.

01 rolo – cor opcional

Utilização no 1º semestre

Fita larga Decoração em atividades de projetos como: 

Feira do Conhecimento, Feira do Livro.

01 peça ( 3 cm) – cor opcional

Utilização nas  4 unidades.

Tinta guache Atividades coletivas de arte, experimentos, 

pinturas em projetos.

04 potes – 250 ml cada – sendo 2 cores variadas

1 Branca e 1 preta.

Período:   1 branca e preta  + 1 cor variada no 1º 

semestre

1 cor variada  no 2º semestre

Tinta Relevo Atividades de artes em geral.

-Atividades de projetos e feiras

01 – cor vibrante

Período: 1º semestre

Lã - Atividades de artes

- Colagens 

-Atividades de projetos e feiras.

01 rolo- cor opcional

Período: 1ª, 2ª,3ª e 4ª unidade.

Barbante ( colorido) - Atividades de arte

- Colagens 

-Atividades de projetos e feiras.

01 rolo- cor vibrante 

Período: 1ª, 2ª,3ª e 4ª unidade.

Sacos transparentes para presente Embalar as lembrancinhas e produções da 

Feira do Conhecimento, Expomática.

10 sacos (30 x 25)

Período:   5 no 1º semestre

5 no 2º semestre

Cola para EVA e isopor - Atividades individuais de 

Artes e colagens diversas.
-Atividades de projetos e feiras

02 un. – 90g

1 – para o 1º semestre

1 - para o 2º semestre
Fita rigor Para uso em lembranças em 

geral.
01 peça 7mm – cor opcional

Utilização na 2ª unidade e na 4ª 

unidade
Fitilho - Atividades individuais de 

Artes 

- Decoração de lembranças

-Atividades de projetos e 

feiras.

01 rolo – cor opcional
Utilização no 1º semestre

Fita larga Decoração em atividades de 
projetos como: Feira do 
Conhecimento, Feira do Livro.

01 peça ( 3 cm) – cor opcional
Utilização nas  4 unidades.

Tinta guache Atividades coletivas de arte, 
experimentos, pinturas em 
projetos.

04 potes – 250 ml cada – sendo 2 
cores variadas
1 Branca e 1 preta.
Período:   1 branca e preta  + 1 cor 
variada no 1º semestre

1 cor variada  no 2º 
semestre

Tinta Relevo Atividades de artes em geral.

-Atividades de projetos e feiras

01 – cor vibrante
Período: 1º semestre

Lã - Atividades de artes

- Colagens 

-Atividades de projetos e 

feiras.

01 rolo- cor opcional
Período: 1ª, 2ª,3ª e 4ª unidade.

Barbante ( colorido) - Atividades de arte

- Colagens 

-Atividades de projetos e 

feiras.

01 rolo- cor vibrante 

Período: 1ª, 2ª,3ª e 4ª unidade.

Sacos transparentes para presente Embalar as lembrancinhas e 
produções da Feira do 
Conhecimento, Expomática.

10 sacos (30 x 25)
Período:   5 no 1º semestre

5 no 2º semestre



Horários para recebimento de materiais de uso Pedagógico: De 2ª à 6ª - 7h30 às 16h 

(Gentileza quando estiver a caminho, entrar em contato através dos telefones 99184-0178/ 

3353-7345/ 3358-1090 / 3357-1678, para que possamos estar a postos para melhor atendê-los).

15/01/22 – (Sábado) - Ed. Infantil e Turno complementar – das 8h às 10h30.

22/01/22 – (Sábado) - Ensino Fundamental e Turno complementar – das 8h às 10h30

*É NECESSÁRIA A PRESENÇA DE UM RESPONSÁVEL DURANTE A ENTREGA DE MATERIAIS.

ATENÇÃO À QUALIDADE DO PRODUTO.

Observe algumas dicas na hora da escolha do material escolar de seu (sua) filho (a):

* Escolha o produto apropriado para a idade da criança.

* Produtos como massa para modelar, giz de cera, cola, tintas, etc., faz-se necessário observar se há

substâncias tóxicas, verificando atentamente a composição do produto, bem como as instruções ou

recomendações de uso e a facilidade de limpeza (mãos, cabelos, roupas, toalhas etc.).

* O material escolar mais sofisticado ou “da moda” nem sempre é o de melhor qualidade ou preço, por

isto é recomendável não levar os filhos na hora da compra, evitando gastos desnecessários.

*Produtos que se parecem mais com brinquedos podem ter o custo mais elevado e, além disso, tirar a

atenção da criança.

LEMBRE-SE QUE O MATERIAL ESCOLAR É PARA USO DO SEU (SUA) FILHO (A)! PORTANTO, 

RECOMENDAMOS A COMPRA DE MATERIAIS NÃO TÓXICOS E DE BOA QUALIDADE. 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES!!!
INTEGRAÇÃO:

21/01/2022 (sexta-feira) – Ed. Infantil (G 4 e G 5) – Das 16h à 17h30
27/01/2022 (quinta-feira) – Ensino Fundamental (G 6 ao G 10) - Das 16h às 17h30

Previsão para início do ano letivo:  

Ed. Infantil: 26/01/2022

Ensino Fundamental: 01/02/2022

GRUPO 10

INGLÊS/ 3x 

semana

ED.FISICA/ 

1x semana

MÚSICA/ 1 

x semana

TEATRO / 2 

x ao mês



GRUPO 10

INGLÊS/ 3x 

semana

ED.FISICA/ 1x 

semana

MÚSICA/ 1 x 

semana

TEATRO / 2 x ao 

mês

Atenção ao uniforme:   ENSINO FUNDAMENTAL:

Uso diário: Camisa e short/conjunto de calça e casaco e tênis preto c/ meia branca.

Ed. Física: Camiseta / short e tênis preto com meia branca.

 HORÁRIO DE AULA: Ens. fundamental 7:15h às 11:45h E 13:10h às 17:40h, sendo que 1 dia

na semana o horário será acrescido em 50min.

(NO CASO DE TRANSPORTE ESCOLAR, OS RESPONSÁVEIS DEVEM FICAR ATENTOS E

FAZEREM A OPÇÃO DE UM PORTADOR QUE SE ADEQUE AO HORÁRIO DETERMINADO

PELA ESCOLA) - início e término das aulas, POIS A ESCOLA NÃO LIBERA OS ALUNOS

ANTES DO TÉRMINO DAS AULAS.

NÃO É PERMITIDO O USO DE JEANS OU OUTRA VESTIMENTA QUE NÃO COMPONHA O 

UNIFORME ESCOLAR.

MATERIAIS DE USO DIÁRIO

MATERIAL UTILIZAÇÃO QUANTIDADE

Agenda escolar Comunicação diária 01 un.
Utilização diária.

Caderno de desenho grande Utilização diária em atividades 01 (contendo 96 folhas) 
Utilização nas 4 unidades.

Caderno grande Utilização diária em atividades 01 (12 matérias)
Utilização nas 4 unidades.

Classificador rápido Arquivamento de atividades 
diárias e arquivamento de 
atividades avaliativas

02 unidades
Utilização nas 4 unidades.

Estojo escolar
(O material do estojo deverá ser 
reposto pela família quando 
houver necessidade. 
A mesma deve orientar a criança 
a ter cuidado com esse 
material).

Utilização diária em atividades 01 (contendo: tesoura de ponta 
redonda, lápis preto nº 2, 1 
Caixa com 6 compactor color, 1 
hidrocor (12 cores), 1 caixa de 
lápis de cor (12 cores), borracha, 
apontador (com depósito), um 
tubo de cola branca pequena, 
cola bastão, marcador de texto 
(amarelo ou verde), 1 caixa de 
giz de cera (6 cores), dado 
pequeno, régua e uma 
calculadora.



Toalhinha de mão Utilização diária (higienização das mãos e 

momento do lanche)

01 un.

Copo ou garrafinha para água Utilização diária (hidratação) 01 un.

Scrapbook / adesivo alto-relevo Decorar  atividades (ex: Feira do Livro, Semana 

literária/livro interativo), lembranças e cartões 

em datas comemorativas.

02 cartelas – Tema: Natureza e livre.

Período: 1 no 1º semestre

1 no 2º semestre

Pincel nº 10 Pintura em atividades artísticas diversas 01 un.

Período: 1ª,2ª,3ª e 4ª unidade.

Revista Passatempo ou Picolé Leitura e ampliação do vocabulário. 02 un. (adequada a idade) 

Período: 1 no 1º semestre

1 no 2º semestre

Toalhinha de mão Utilização diária (higienização 

das mãos e momento do lanche)

01 un.

Copo ou garrafinha para água Utilização diária (hidratação) 01 un.

Scrapbook / adesivo alto-relevo Decorar  atividades (ex: Feira do 

Livro, Semana literária/livro 

interativo), lembranças e cartões 

em datas comemorativas.

02 cartelas – Tema: Natureza e 

livre.

Período: 1 no 1º semestre

1 no 2º semestre

Pincel nº 10 Pintura em atividades artísticas 

diversas

01 un.

Período: 1ª,2ª,3ª e 4ª unidade.

Revista Passatempo ou Picolé Leitura e ampliação do 

vocabulário.

02 un. (adequada a idade) 

Período: 1 no 1º semestre

1 no 2º semestre

HAVENDO NECESSIDADE OS MATERIAIS DE USO DIÁRIO DEVERÃO SER REPOSTOS PELA FAMÍLIA.

OS MATERIAIS DE USO DIÁRIO E LIVROS devem ser enviados no 1º dia de aula, na mochila, devidamente 

identificados com o nome do aluno, grupo e turno.

Atenção! Alguns materiais poderão ser solicitados durante o ano letivo para realização de 

lembranças/datas comemorativas e afins.  Nesses casos, as famílias serão informadas previamente.

LIVROS DIDÁTICOS
 5º ANO - UNO Internacional - (site: www.uno-internacional.com/br/unoi/pagamento)-

Disponível para compra somente após a efetivação da matrícula.

 De Mãos Dadas - Ética e Cidadania - 5º Ano

Autores: Avelino A. Correa e Amélia Schneiders
Editora Scipione

 Gramática Fundamental - 5º Ano - 4ª Ed.
Autor: Douglas Tufano
Editora Moderna

 1 dicionário pequeno (Língua Portuguesa)
 1 ATLAS (Geografia)

http://www.uno-internacional.com/br/unoi/pagamento)-
http://www.scipione.com.br/SitePages/autores.aspx?Autor=1172&Exec=1
http://www.scipione.com.br/SitePages/autores.aspx?Autor=1171&Exec=1
http://busca.saraiva.com.br/search?p=R&srid=S11-USCDR01&lbc=saraiva&w=Gramatica%20Douglas%20Tufano&url=http%3a%2f%2fwww.saraiva.com.br%2fproduto%2f4297138&rk=1&uid=938121640&sid=2&ts=custom&rsc=MIjU6-g8vxXnlPtJ&method=and&isort=score&view=list


AS AVENTURAS DE 

DOM QUIXOTE E SEU 

FIEL ESCUDEIRO 

SANCHO PANÇA

Miguel de Cervantes 

Adaptação de 

LUCIANA SANDRONI

EDITORA ESCARLATE

1 edição 

DIÁRIO DE PILAR 

NO EGITO

Flávia Lins e Silva

Ilustrações Joana 

Penna

EDITORA 

PEQUENA ZAHAR. 

ANNE FRANK

Josephine Poole e 

Angela Barrett 

Editora SM

Livro da 

ciranda

Título: 

_______________

_______________

_______________

Editora: 

______________

LIVROS PARADIDÁTICOS
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_______________
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______________

LIVROS PARADIDÁTICOS

* Os responsáveis deverão escolher um livro de literatura na lista (disponível na matrícula) para ser

utilizado na Ciranda de Livros - 2022.

ATENÇÃO!

- Mantenha o contato (telefones/ e-mail) dos responsáveis atualizados.

- Preencha as informações importantes na agenda da criança.

- Não envie medicamentos na mochila da criança (não ministramos remédios).

- Deixe claro para o transporte escolar os horários de funcionamento da escola.

- A escola segue uma rotina, portanto evite atrasos. Caso a criança chegue atrasada ou necessite sair

antes do horário, poderá não participar de alguma atividade tarefas/ brincadeiras/ aulas extras, etc.

Mantenha-se informado pelo tel.: 99184-0178/ 3353-7345/ 3358-1090 / 3357-1678 ou 

supervisao@escolapirlilim.com.br(Evelyn) e coordenacaofundamental@escolapirlilim.com.br (Jamile)

Contamos com a colaboração de todos!

Sejam bem-vindos!

mailto:supervisao@escolapirlilim.com.br
mailto:coordenacaofundamental@escolapirlilim.com.br

