
Itens que podem compor uma lista de materiais solicitados às famílias 

ITEM UTILIZAÇÃO 

Papel sulfite A4  e Papel sulfite A3 Atividades impressas e desenho 

Caderno de Desenho grande com espiral 

Para desenhar e haver uma sequência das 
produções da criança que tanto ela como o 
professor possam acompanhar o percurso 

criador 

Bloco de papel de 150g A3 
Principalmente para pinturas e também 

para desenho e colagem 

Cartolina / Papel cartão  (cores variadas) Principalmente para pintura e colagem 

Papéis variados: brilhante (dobradura), 
camurça, crepom, laminado, seda. 

Principalmente para colagem e 
composições variadas 

Pacote de papel colorido reciclado 
Para trabalhos de colagem (é apropriado 
para recortar com as mãos ou tesoura) 

Pote de tinta guache de 250g (cores 
variadas) 

Para diversas propostas em Arte a 
variedade de canetas e pincéis permite o 

uso em variados suportes (de sulfite a 
caixas de papelão reaproveitadas passando 

por plásticos e parede de azulejo) 
  

Giz de cera curto 

Lápis de cor gigante, comum ou aquarelável 

Jogo de caneta hidrocor ponta grossa ou 
ponta fina 

Caneta ponta porosa preta (ponta média) 

Caneta de retroprojetor 
(preta/vermelha/azul/verde) 

Rolinho para pintura / Pincel chato nº 6, 10, 
14 e 18 / trincha de ¼  e de ½" 

Tesoura sem ponta e Tubo de cola branca 

Lápis grafite nº 2 ou lápis grafite triangular 
jumbo e borracha macia 

Para escrita e desenho 
Lápis grafite 6B 

Apontador duplo com reservatório 

100 palitos coloridos (tipo palito de sorvete) 
Para fazer desenhos efêmeros e jogos que 

envolvam quantificação (matemática) 

Anilina em pó comestível e cremor de 
tártaro 

Para fazer massinha de modelagem 

Baldinho de areia com pá Brincar na areia 

Pasta de plástico com grampo trilho 

Pasta de leitura: semanalmente é colocado 
1 texto novo (poema, história, música) que 
é lido em sala de aula e depois vai para casa 

para ser lido com a família 

Pasta de plástico com aba e elástico 
Para acondicionar o  livro de história que é 

emprestado 1 vez por semana 

 

 


