
RELAÇÃO DE MATERIAIS DE USO PEDAGÓGICO E PLANO DE EXECUÇÃO

EDUCAÇÃO INFANTIL (GRUPO 3)
MATERIAL UTILIZAÇÃO QUANTIDADE

Papel criativo Lummi Atividades diversas de artes, colagens e
dobraduras( 2ª , 3ª e 4ª unidades)
Atividades sensoriais individuais, capas de atividade
evolutivas (1ª, 2ª , 3ª e 4ª unidades)

30 folhas
2ª unidade 10 folhas
3ª unidade 10 folhas
4ª unidade 10 folhas

Papel seda Produçõesde Arte e colagens (3ª Unidade) 01 folha

Papel Carmem(cores variadas)
Atividades motoras  (rasgar,
colar 2ª  unidade)
Moldura para  atividades
individuais  (2ªunidade)
Pintura individual com pincel no Papel Carmem
(3ªunidade).
Lembranças (datas comemorativas, 1ª,
2ª , 3ª e 4ª unidades)

02 folhas
½ folha (1ª unidade)
½ folha (2ª unidade) 
½ folha (3ª unidade) 
½ folha (4ª unidade)

Cartolina laminada (cores
variadas)

Colagem individual de cartolina laminada
picada (2ª unidade)

Confeccionar molduras para atividades  
individuais (1ª, 2ª , 3ª e 4ª unidades)  
Técnica individual de pinturae colagem na 
cartolina laminada 1ª, 2ª , 3ª e 4ª unidades)
Colagem em atividades e acessórios p/ datas comemorativas,
Decoração Feira do conheciemento1ª, 2ª ,  3ª e 4ª unidades)

3 folhas

1 folha p/ 1ª e 2ª unidades)

1 folha p/ 3ª  unidade

1 folha p/ 4ª
unidade

Papel metro branco Cartazes coletivos Desenho individual com giz de cera ( 2ª ,
3ª e 4ª unidades); Pintura individual na horizontal (3ª e 4ª 
unidades); Pintura individual com os pés (4ª unidade) Desenho
individual, utilizando caneta hidrográfica colorida
, Produçõese decoraçõesparafeira doConhecimento(3ª e 4ª
unidades)

1 folha

Papel metro pardo Cartazes coletivos Desenho individual com giz de cera ( 2ª ,
3ª e 4ª unidades); Pintura individual na horizontal (3ª e 4ª 
unidades); Pintura individual com os pés (4ª unidade) Desenho
individual, utilizando caneta hidrográfica colorida
, Produçõese decoraçõesparafeira doConhecimento(3ª e 4ª
unidades)

1 folha



Papel crepomestampado Culminância Livro Didático – 3ª Unidade
Atividade individual – com colagem de
bolinhas ( 2ª unidade)
Arte individual colagem e carimbo com tinta no papel (3ª e
4ª unidades)

2 folhas
1 folha p/ 2ª unidade
1 folha p/ 3ª e 4ª unidades

Papel crepom Culminância Livro Didático – 3ª e 4ª Unidades p/ Colagens,
e atividades sensoriais. Decoração de Feira do
Conhecimento.

2 folhas
1 folha p/ 3ª  unidade
1 folha p/ 4ª unidade

Papel duplex Lembranças(datas comemorativas), 2 folhas

colagens em atividades e cartões de 1 folha para 1ª e 2ª unidades

datas comemorativas.  (1ª, 2ª , 3ª e 4ª
unidades) 1 folha para 3ª e 4ª unidades

Palitos de picolé Atividades do Livro didático,  
lembranças de datas comemorativas,
atividades de artes artes . (1ª, 2ª , 3ª e 4ª 
unidades)

1 pacote

Lantejoulas médias Colagem individual em atividades de artes (3ª e 4ª
unidades)
Decoração de desenhos e capas de atividades 
Atividade sensorial individual (1ª e 2ª unidades)

1 pacote

Areia prateada Atividades sensoriais e de colagem (artes) para o livro
didático
Atividades diversas e artes (colagens, 
pinturas), data comemorativas (1ª, 2ª ,  
3ª e 4ª unidades)
Atividades sensoriais (1ª, 2ª , 3ª e 4ª unidades)

2 pacotes com 100gr
cada
1 pacote para 1ª e 2ª  unidades
1 pacote para 3ª e 4ª  unidades

Cami Atividades diversas de artes, lembranças e acessórios para
datas comemorativas, Feira do livro, feira do  
conhecimento(1ª, 2ª , 3ª e 4ª unidades)

1 metro
50 cm para1ª e  2ª unidades

50 cm para 2ª e3ª unidades

Emborrachado Colagem individual nas atividades de 2 metros

coord. Motora (1ª, 2ª , 3ª e 4ª
unidades)
Confecção de molde de flores para  
colagem individual (2ª unidade)
Confecçãode máscaras para datas comemorativas (2ª e 3ª
unidades)

1m para 1ª e 2ª  unidades
1m para 3ª e 4ª  unidade



Pelotine (forminhas de papel)

Atividade do Livro didático, datas comemorativas (1ª à
4ª  unidade)
Colagem individual em atividades motoras (1ª, 2ª , 3ª e 
4ª
unidades)

1 pacote com
forminhas pequenas 1 pacote com  
forminhas médias

1 pacote para 1ª e 2ª  unidades
1 pacote para 3ª e 4ª  unidades

Lixa nº 120 Atividade sensorial individual a dedo com tinta (1ª
unidade) Desenho individual com giz de cera desenho 
sobre a lixa (2ª e 3ª unidades).
Atividades livro didático (2ª unidade)

2
1 folha para a 1ª unidade
1 folha para 3ª e 4ª unidades

Algodão colorido Atividade do Livro Uno e atividade de artes (1ª à
4ª unidade)
Colagens em atividades sensorias (2ª unidade)
Atividade sensorial individual (1ª unidade)
Pintura individual (3ª unidade)

1 pacote

Botões pequenos(cores
variadas)

Colagem em atividades do Livro didático (2ª e 3ª
unidades)

1 dúzia
½ dz. para a 2ª unidade
½ dz para a 3ª unidade

Canudos coloridos Colagens em atividades de artes, atividades sensoriais, e
do livro didático, lembramnças de datas
comemorativas (2ª e 3ª unidades)

1 pacote

Lã Atividade de artes, colagens, atividade sensoriais e no
livro didático, lembranças para datas comemorativas (1ª,
2ª, 3ª e 4ª unidades)

1 rolo

Barbante Atividade do Livro didático (1ª Unidade)
Atividades diversas de arte, atividades sensoriais
com colagem e atividades de coordenação motora 
(brincadeiras, jogos e lembranças) 2ª e 3ª unidades

1 rolo

Penas coloridas Datas comemorativas (1ª e 2ª unidades)
Atividades sensoriais ( 3ª unidade)

1 pacote

Sacos transparentes30x40
(médio)

Lembranças, jogos do livro didático (1ª, 2ª , 3ª e 4ª
unidades)

15 unidades

Areia colorida Atividade Trajetoi (livro livro didático) (1ª e 2ª unidades) 2 pacotes
1 pacote para 1ª unidade
1 pacote para 2ª  unidade

Balões coloridos Atividade Trajetoi (Livro didático)3ª unidade
Atividades de artes (1ª e 2º unidades) 
Brincadeiras para o mês da criança (4ª 
unidade)

1 pacote

Plástico cristal transparente
(plástico bolha
grosso)

Atividade Trajetoi (livro didático) e atividades de artes(1ª
e
3º Unidades)

1m
½ m para 1ª unidade
½ m para 3ª  unidade

Argila Atividade Trajetoi (livro didático) (2ª e 4ª unidades) 1 pacote com 250 gr
Giz colorido para Lousa Atividade Trajetoi (livro didático) (1ª à 4ª unidade) 1 caixa pequena



Horários para recebimentode 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. NESTE DIA TEREMOS REUNIÕES DE PAIS E 

PROFESSORES. O horário da reunião será divulgado posteriormente por e-mail.
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.

MATERIAIS DE USO DIÁRIO

01 caderno de desenho (grande/96 folhas) (para atividades de desenho e escrita).
01 caderno de desenho para inglês (grande/48 folhas) (para atividades de desenho e escrita).
02 fotos 10x15 da criança (para uso em atividades e mural )
01 foto 10x15 da família (para uso em atividades,1ª unidade)
02 classificadores rápidos (para arquivar atividades das 4 unidades). + 01 classificador com elástico para levar atividades de cas e
agenda.
01 esponja(para uso em atividades de artes com pintura) ( 1ª, 2ª , 3ª e 4ª unidades)

01 Organizador de 8,4l (MÉDIO), para guardar os materiais que serão utilizados na realização de atividades diárias 
durante as 4unidades:

• 1 cola branca 250g; P/ atividades diversas com colagem (1ª, 2ª , 3ª e 4ª unidades)
• 1 Cola de isopor 250gr; P/ atividades diversas com colagem de tecido e E.V.A Colagem de moldura nas atividades 

individuais (1ª, 2ª , 3ª e 4ª unidades)
• 1 caixa de massa de modelar a base de amido de milho contendo 12 cores; (usos em atividade sensoriais e de coord. 

Motora) (1ª, 2ª , 3ª e 4ª unidades)
• 1 estojo de canetas hidrográficas com 12 cores; P/ realização das atividade de desenho, traçados e escrita (1ª, 2ª , 3ª e 4ª

unidades)
• 1 caixa de Giz de cera (triangular e grande); P/ realização das atividade de desenho, traçados e escrita (1ª, 2ª , 3ª e 4ª 

unidades)
• 1 caixa de cola colorida contendo 6 cores; P/ realização das atividade de pinturas e traçados (1ª, 2ª , 3ª e 4ª unidades)
• 1 caixa de tinta guache (pequena) contendo 6 cores; P/ realização das atividade de pinturas e traçados (1ª, 2ª , 3ª e 4ª 

unidades) (1ª, 2ª , 3ª e 4ª unidades)
• 1 pincel trincha (5 cm ou 2 polegadas); P/ realização das atividade de pinturas(1ª, 2ª , 3ª e 4ª unidades)
• 1 rolo para pintura (5 cm); P/ realização das atividade de pinturas(1ª, 2ª , 3ª e 4ª unidades)
• 1 avental plástico (para uso durante as atividades de artes);
• 1 tesoura de ponta redonda (para uso nas atividades de recorte).



Para levar diariamente na mochila:

1 muda de roupa, no caso de acriança sujar-se e necessitar trocá-la; 
1 toalha de banho para higiene;
1 toalhinha de mão para hora de lavar as mãos para o lanche; 
1 copo ou garrafinha para água;
1 agenda escolar (formato 15X20,8 cm, contendo datas do ano letivo corrente), para comunicação diária.

1ª UNIDADE

Tudo bem Não ser Igual: Cada um é
único e Especial

Autor: Roselaine Pontes de 
Almeida
Ed. Saíra Editorial

2ª Unidade

Livro digital: Boas
maneiras daDora.

3ª
Unidade

A super preguiça 

Autor: Robert Starling  

Ed. Brinque Book

4ª Unidade

Livro digital: O cabelo de
Lelê

LIVROS DIDÁTICOS:
•Grupo 3- UNO Internacional
•INGLÊS- UNO Internacional

LITERATURAS:

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

INTEGRAÇÃO:
21/01/2022 (sexta-feira) – Ed. Infantil (G 4 e G 5) – Das 16h às 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
Horário de aula ED. INFANTIL 7h:30min. às 11h30min e 13h15min. às 17h15min. (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.

Uniforme: EDUCAÇÃO INFANTIL:

Uso diário:camisae short/ conjunto de calça e casaco , sandália (franciscana branca).
NÃO É PERMITIDO O USO DE JEANS OU OUTRA VESTIMENTA QUE NÃO COMPONHA O UNIFORME ESCOLAR.

- 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);
-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.

GRUPO 3
Inglês 2x na semana

Música 1x na semana
Capoeira 1x na semana

https://www.amazon.com.br/s/ref%3Ddp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Roselaine%2BPontes%2Bde%2BAlmeida&text=Roselaine%2BPontes%2Bde%2BAlmeida&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks

