
                                                                                                                 

      
 

                                                                                           
                                                                                                                                        

 
                                                                                                                                                               

 

 

 

  

 

 

MATERIAIS OBJETIVOS 

 
02 pacotes de bexigas (boa qualidade) 
01 novelo de lã 
50 cm de feltro estampado 
01 pacote de algodão (bolinhas coloridas) 
01 pacote de saquinho transparente decorado para embalagem 
01 pacote de areia colorida  
01 tubo de cola branca 
04 durex colorido (azul, amarelo, vermelho e verde) 
02 fitas dupla face 

 
Desenvolver habilidades 

artísticas coletivas e interagir 
com materiais, instrumentos e 

procedimentos variados. 
 

 

100 folhas de papel ofício A4 azul 
10 folhas de papel fotográfico adesivo 
01 tela (30X40) 
01 pincel nº 24 
01 blusa de ADULTO para atividade de artes  
01 caixa de gizão de cera (meu primeiro giz) 
01 caixa de piloto  
01 rolinho de pintura (4 cm) 
01 esponja de louça 
01 lixa de parede (grossa) 
01 lupa 
02 potes de tinta guache 

 
 

Desenvolver habilidades 
artísticas pessoais, coordenação 

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

e modelar. 
 

01 classificador com elástico  
03 brinquedos educativos (1 com peças grandes de montar que seja de 
plástico, 1 instrumento e 1 carrinho) 
01 bola (material resistente) 
01 balde de praia 
01 livro de história de acordo a idade (banho, tecido ou feltro) 

 
 

Facilitar o caráter disciplinador; 
e tornar o ambiente familiar. 

01 toalha de banho  
01 pacote de fralda descartável 
01 pomada para evitar assadura 
Produto de higiene pessoal (lenço umedecido e sabonete) 
Roupas para ficar na escola 

 
Utilizar nos momentos de banho 
e quando for necessário. 

 
 
 

01 pacote de fita de cetim nº1 
01 pacote de saquinho transparente decorado para embalagem  

Confeccionar embalagens 
individuais de materiais e 
lembranças. 
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Por um ser integral, 

conectado e colaborativo 
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                 O temr do Senhor 
é o princípio da sabedoria 

(Prov. 1:7) 

OBSERVAÇÕES: 

• O material de uso pessoal deverá ser gravado e entregue com o nome do aluno. 

OBS: A  toalhinha e a garrafinha de água deverá vir todos os dias na lancheira da criança. 

 


