
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAÇÃO DE MATERIAIS DE USO PEDAGÓGICO E PLANO DE EXECUÇÃO 
EDUCAÇÃO INFANTIL (GRUPO 4) 

 

 
MATERIAL UTILIZAÇÃO QUANTIDADE 

Papel metro branco Desenho individual com giz de cera ( 2ª , 3ª e 4ª 
unidades) 
Pintura individual na horizontal (3ª e 4ª 
unidades) 
Pintura individual desenho do corpo humano (4ª 
unidade) 
Desenho individual, utilizando caneta 
hidrográfica colorida (3ª e 4ª unidades) 

2 m 
 

1m ( p/ 2ª e 3ª unidades) 
1m ( p/ 4ª unidade) 

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

atividade evolutivas (1ª, 2ª , 3ª e 4ª unidades) 

40 folhas 
1ª unidade 10 folhas 
2ª unidade 10 folhas 
3ª unidade 20 folhas 
4ª unidade 20 folhas 

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 pintura e colagem na 
cartolina laminada 1ª, 2ª , 3ª e 4ª unidades) 
Colagem em atividades de datas comemorativas, 
Decoração Feira do conhecimento (1ª, 2ª , 3ª e 4ª 
unidades) 

 

2 folhas 
 

½ (1ª unidade) 
½ (2ª unidade) 
½ (3ª unidade) 
½ (4ª unidade) 

Papel metro pardo Desenho individual com giz de cera ( 1ª e 2ª 
unidades) 
Pintura individual na horizontal (3ª e 4ª 
unidades) 

1 m 
½ ( 1ª e 2ª unidades) 
½ (3ª e 4ª unidades) 

Papel crepom  

Projetos livro didático (1ª e 2ª unidades) 
Arte individual colagem e carimbo com tinta no 
papel 

2 folhas (1 liso e 1 estampado) 
 

1 folha ( p/ 1ª unidade) 
1 folha ( p/ 2ª unidade) 

Papel celofane Atividades   com   colagem   e   de   coordenção 
motora, lembrança de datas comemotativas e 
atividadedo livro didático ( 2ª e 4ª unidades) 

1 folha 
½ (2ª unidade) 
½ (4ª unidade) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Papel carmem (cores diversas) Atividades motoras – rasgar, colar (1ª unidade) 

Moldura para atividades individuais (2ªunidade) 
Pintura individual com pincel no Papel Carmem 
(3ªunidade). 
Lembranças (datas comemorativas, 1ª, 2ª , 3ª e 4ª 
unidades) 

 

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

Papel duplex 

(cores variadas) 

Atividades diversas e projetos livro didático 
Confecção de cartões em datas 
comemorativas (Dias das Mães, Dia dos 
Pais) (1ª e 3ªunidades) 
Pintura individual (com cotonete e com barbante) 
(2ª unidade) 

 

2 folhas 

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

Palito de picolé (pontas arredondadas) Atividades de artes e colagens 
Atividades de colagens com dobraduras (1ª e 2ª 
unidades) 
Decoração de lembranças e cartões para datas 
comemorativas ( 3ª e 4ª unidades) 
Atividades no trajetoi ( livro didático 2ª unidade) 

1 pacote 

Palito de churrasco ponta arredondada Atividades de artes, datas comemorativas e Feira 
do conhecimento e atividades de artes livro 
didático. (datas comemorativas, 1ª, 2ª , 3ª e 4ª 
unidades) 

1 pacote 

Areia prateada Atividades de artes e sensoriais (datas 
comemorativas, 1ª, 2ª , 3ª e 4ª unidades) 
Atividades diversas e artes (colagens, pinturas), 
data comemorativas (1ª, 2ª , 3ª e 4ª unidades) 
Atividades sensoriais (1ª, 2ª , 3ª e 4ª unidades) 

1 pacote com 100gr (verde) 
1 pacote com 100gr (dourada) 

Cami / TNT (cores diversas) Projetos / Feira do livro / Feira do 
conhecimento e datas comemorativas (2ª e 3ª 
unidades) 

1 metro (liso) 2ª unidade 

1 metro (estampado) 3ª unidade 

Emborrachados E.V.A(cores diversas) Acessórios / Lembrancinhas datas comemorativas 

Colagem individual nas atividades de coord. Motora 

(1ª, 2ª , 3ª e 4ª unidades) 

Confecção   de   molde   de   flores   para   colagem 

individual (2ª unidade) 

Confecção de máscaras para datas comemorativas 

(2ª e 3ª unidades) 

 

1 folha lisa + 1 estampada 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Botões médios Atividade de colagens livro didático 

Para atividade de artes, colagem, decoração, datas 
comemorativas 
(2ª e 3ª unidades) 

6 unidades 

Lantejoulas (pequenas) Atividades de colagens e sensoriais/artes (1ª à 4ª 
unidade) 
Colagem individual em atividades de artes (2ª 
unidade) 
Decoração de desenhos e capas de atividades 
Atividade sensorial individual (3ª unidade) 

1 pacote 

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

1 pacote 

Olhos móveis (médios) Lembrancinhas - projetos / atividades de artes 

(1ª e 4ª unidades) Para colagem de lembranças, 
atividades, artes, colagem e acessórios nas datas 
comemorativas (1ª, 2ª , 3ª e 4ª unidades) 

1 pacote(c/ 10 unidades) 

Fita de cetim nº 3 (cores variadas) Lembrancinhas datas comemorativas (1ª à 4ª 
unidade) 

1 unidade 

Lã Atividades   de   coordenação   motora,   do   livro 
didático e artesAtividade de artes, colagens, 
atividade sensoriais , lembranças para datas 
comemorativas (1ª, 2ª , 3ª e 4ª unidades) 

1 rolo (cor vibrante) 

Lixa nº 180 Atividade Trajetoi (livro didático) 1ª e 3ª unidades 2 unidades 
1 para 1ª unidade 
1 para 3ª unidade 

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

1 pacote 

Pelotine (forminhas de papel) Atividade de artes de colagens e do livro didático 
Colagem individual em atividades motoras (1ª, 2ª , 
3ª e 4ª unidades) 

1 embalagem pequena, cor vibrante 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bexigas coloridas Atividades psicomotoras e de artes 
Brincadeiras para o mês da criança (4ª unidade) 

1 pacote 

Caixa de cotonete Atividade de artes livro didático / Projeto (1ª, 2ª e 
3ª unidades) Colagens em atividades de artes e 
pinturas em lixa e papel (1ª, 2ª , 3ª e 4ª unidades) 

1 caixa 

Fitilho (cores diversas)  

Lembranças datas comemorativas(1ª, 2ª , 3ª e 4ª 
unidades) 

1 rolo 

Retalhos de tecidos Atividades de artes (colagens) e Livro UNO 
Lembranças datas comemorativas(1ª, 2ª , 3ª e 4ª 
unidades) 

Pedaços Diversos de qualquer 
tamanho 

Algodão branco Atividade de Artes (sensoriais) e Projeto literário 
(1ª, 3ª e 4ª unidades) 

1 pacote 

Plástico bolha grosso Atividade Trajetoi (livro didático 1ª unidade) e 
atividades de artes (3ª Unidade) 

1 metro 
½ metro 1ª unidade 
½ metro 3ª unidade 

Algodão colorido Atividade Trajetoi (livro didático 2ª unidade) 
Atividades de artes (1ª Unidade) 

1 pacote 

Areia colorida Atividade sensorial Trajetoi (livro UNO) (2ª 
Unidade) 

1 pacote com 500gr 

Anilina comestível Atividade Trajetoi (livro UNO) (2ªunidade) 1 unidade 

Barbante Atividade Trajetoi (livro UNO) (3ªunidade) 1 rolo 

Giz de lousa (quadro verde) Atividade Trajetoi (livro UNO) (1ª unidade) 1 caixa pequena 

 
 
 

 

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. 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 avental (plástico) -para uso durante as atividades de artes. 
01 caderno de desenho (grande / 48 folhas) - para atividades de desenho e escrita. 
01 caderno de desenho para Inglês (grande / 48 folhas) - para atividades de desenho e escrita. 
02 classificadores rápidos para arquivar atividades das 4 unidades + 01 classificador com elástico, para colocar atividades diáias e agenda. 
01 foto 10X15 da criança.P/ muralde aniversário 
01 foto do rosto da criança.P/ atividade da ficha do nome 

 

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

*1 tesoura de ponta redonda - para uso das atividades de recorte. 
*1 lápis preto TRIANGULAR (sem decoração ou imagens) para uso em atividades escritas e no livro. 
*1 borracha SIMPLES (sem decoração ou imagens) para uso em atividades escritas e no livro. 
* 1 apontador SIMPLES com depósito para lápis triangular (sem decoração ou imagens); P/ uso em atividades escritas e no livro. 
*1 caixa de hidrocor contendo 12 cores. P/ uso em atividades escritas e no livro. 
*1 cola branca 250g. P/ atividades diversas com colagem (1ª, 2ª , 3ª e 4ª unidades) 
*1 caixa de massa de modelar a base de amido de milho contendo 12 cores. (uso em atividades sensoriais e de coord. Motora) (1ª, 2ª , 3ª 

e 4ª unidades) 
* 1 caixa de massa de modelar com gliter. (uso em atividade sensoriais e de coord. Motora) (1ª, 2ª , 3ª e 4ª unidades) 
* 1 estojo de canetas hidrográficas contendo 12 cores. P/ uso em atividades escritas, pinturas e no livro. 
* 1 caixa de lápis de cor contendo 12 lápis. P/ uso em atividades escritas, pinturas e no livro. 
* 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) 
* 1 pincel trincha (25,6 mm). P/ realização das atividade de pinturas(1ª, 2ª , 3ª e 4ª unidades) 
* 1 pincel nº12 (para pintura e artes em geral). P/ realização das atividade de pinturas(1ª, 2ª , 3ª e 4ª unidades) 
* 1 esponja (para atividades de artes e pintura). P/ realização das atividade de pinturas(1ª, 2ª , 3ª e 4ª unidades) 
* 1 rolo para pintura (5 cm) (para atividades de artes e pintura). P/ realização das atividade de pinturas(1ª, 2ª , 3ª e 4ª unidades) 
* 1 caixa de Giz de cera com 12 unid. (triangular e grande); P/ realização das atividade de pinturas e traçados (1ª, 2ª , 3ª e 4ª unidades) 

 

Para trazer diariamente na mochila: 
1 toalhinha de mão para 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. 

OBS: 
➢ Os materiais devem estar adequados à faixa etária da criança/ observem a indicação do imetro e a qualidade do produto. 
➢ Todo material deve ser identificado/gravado com o nome do aluno, grupo e turno. 
➢ Havendo necessidade, os materiais acima 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: 

• Grupo 4 UNO 

Internacional 

• INGLÊS-UNO 

Internacional 

 
• LITERATURAS 

 

 

1ª Unidade 
 

A aventura das letras 
Autoras: Iracy Oliveira e Suelí Oliveira 
Ed. Casa Publicadora Brasileira (CPB) 

 

2ª Unidade 
 

Livro digital: A cesta de 
D.Maricota 

 

3ª Unidade 
 

Que charada esconde a bicharada. 
Autora: Renata Fernandes 
Ilustrações de Heitor Neto 
Editora: LetraA 

 

4ª Unidade 
 

Livro digital: Cada um é de um 
jeito, cada jeito é de um. 

 

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 (grupos 4 e 5): 

Uso diário:camisa e short/ conjunto de calça e casaco , tênis preto e meia 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. 

 
Contamos com a colaboração de todos! 
Sejam bem-vindos! 

GRUPO 4 
Inglês 2x na semana 

Música 1x na semana 
Capoeira 1x na semana 

 


