
   
 

O temr do Senhor   
  é o princípio da sabedoria (Prov. 1:7)                                                                                                                                                               

               

 

MATERIAIS OBJETIVOS 
06 folhas de cartolinas dupla face (cores variadas, exceto rosa, sendo 
uma preta e uma estampada) 
02 folhas de cartolinas guachadas brilhantes 
01 bloco de papel cartão branco 
10 folhas de papel fotográfico adesivo  
05 folhas de EVA (sendo 1 atoalhada, 1 estampada, 2 comum e 1 com 
glitter)   
02 metros de TNT  
04 bastões (finos e transparentes) de cola quente 
01 fita adesiva grande 
01 durex colorido largo  
01 fita dupla face 
01 pacote de bexiga de boa qualidade azul (bola de soprar) 
01 papel crepom grosso   
01 pote de tinta guache 250ml  
50 cm de feltro estampado 
1 metro de velcro adesivo  

 
 
 
 

Desenvolver habilidades 
artísticas coletivas e interagir 

com materiais, instrumentos e 
procedimentos variados; 

500 folhas de papel ofício A4 
100 folhas de papel ofício A4  rosa 
03 tubos de cola bastão grande 
01 tubo de cola colorida 
01 cola tudo (adesivo instantâneo)  
01 tela (30x40) 
01 pincel nº 14 
01 rolinho para pintura  
01 tesoura sem ponta 
01 caixa de massa de modelar grande (boa qualidade) 

 
 

Desenvolver habilidades 
artísticas pessoais, coordenação 

motora, aprimorando suas 
habilidades manuais, tais como: 
encaixar, dobrar, rasgar, cortar, 

pintar e modelar; 

01 caixa de hidrocor com 12 cores (grande) 
01 caixa de lápis de cor com 12 cores (grande) 
01 caixa grande de lápis de cera  
10 lápis grafite 
04 borrachas grandes  
02 apontadores 
01 marca texto 
01 calculadora 
01 dicionário de Língua Portuguesa 
01 pasta catálogo com 30 folhas (com reposição de plástico) 
01 régua 30 cm 
01 estojo escolar 

 
 
 
 

Aperfeiçoar o desenvolvimento 
motor, coordenação motora 

fina e habilidade organizacional 

01 agenda escolar média 
02 cadernos espirais grandes (100 folhas) capa dura 
01 caderno grande de desenho  
01 classificador com elástico (adquirir na escola) 
01 classificador plástico simples com trilho (para inglês) 
01 pacote de olho móvel grande 
01 pacote de saquinho transparente decorado para embalagem (grande) 

 
 
 

Facilitar o caráter disciplinador 

Embalagem individuais de 
materiais e lembranças 
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 OBSERVAÇÕES:- Pedimos que a criança possua em casa um kit escolar básico para suas atividades de casa. 
  - O material deve vir gravado com nome do aluno. 

 

 
Por um ser integral, 

conectado e colaborativo 
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