
 

 
 

 
 
 
 
 
 

MATERIAL 
QUANT. 
ESCOLA 

QUANT. 
PERÍODO 
INTEGRAL 

UTILIZAÇÃO PEDAGÓGICA OBJETIVO METODOLOGIA UTILIZADA 

Canetinha hidrográfica (12 
unidades) 

2 estojos 3 estojos 
Uso diário em atividades de desenho para o 
desenvolvimento da preensão digital. 

Desenvolver a coordenação motora fina. 
Produção de desenhos espontâneos 
e com mediação. 

Gizão de cera (12 cores) 2 caixas 4 caixas 
Uso diário em atividades de desenho para o 
desenvolvimento da preensão digital. 

Desenvolver a coordenação motora fina. 
Produção de desenhos espontâneos 
e com mediação. 

Lápis de cor (12 unidades) 3 caixas 4 caixas 
Uso diário em atividades de desenho para o 
desenvolvimento da preensão digital. 

Desenvolver a coordenação motora fina. 
Pinturas de desenhos espontâneos e 
com mediação. 

Pasta Polionda (transparente 
– 2cm) 

1 1 Uso para transporte de tarefas da escola para casa 
Ser suporte para a tarefa de casa à 
escola e vice-versa de modo a favorecer 
o zelo por esse material. 

Suporte para a tarefa de casa. 

Apontador com depósito 3 5 Uso em atividades gráficas Desenvolver a linguagem escrita. Desenho e escrita de palavras. 

Lápis grafite 5 10 
Uso diário em atividades de desenho, escrita e para o 
desenvolvimento da preensão digital. 

Desenvolver a linguagem escrita. 
Escrita de palavras e produção de 
desenhos. 

Borracha 4 8 Uso em atividades gráficas Desenvolver a linguagem escrita 
Uso em escrita de palavras e 
desenhos. 

Papel Ofício 2 1 resma 1 resma Uso em atividades artísticas, linguísticas e matemáticas. 
Desenvolver a linguagem escrita e a 
construção do número. 

Uso na produção de desenhos, 
colagem, escrita de letras, palavras, 
textos e números. 

Gibi Infantil 1 1 Uso em cirandas de leituras em sala de aula. 
Promover a socialização, bem como 
desenvolvera linguagem escrita. 

Uso em cirandas de leituras em sala 
de aula.  

Caderno de 1 Matéria 1 1 Uso em atividades gráficas Desenvolver a linguagem escrita Escrita de palavras e numerais 

Tela 1 1 Uso em atividades artísticas.  Desenvolver o gosto pela arte. Pintura. 

Material Dourado² 1 - Uso em atividades matemáticas. Desenvolve a construção do número. 
Uso em atividades de composição e 
decomposição dos números 

 

ATENÇÃO: 
1. Todo material individual deverá ser identificado com o nome do aluno, sobretudo os livros didáticos e paradidáticos; 
2. O material dourado será reutilizado no 1º Ano; 
3. Se desejarem, os pais poderão optar pela taxa de material a ser paga através do site: www.casadecrianca.com.br  

 

http://www.casadecrianca.com.br/

