
      Escola Pequenópolis
                         Av. Euclides da Cunha, 73 – Graça

LISTA DE MATERIAL DE ARTES – EDUCAÇÃO INFANTIL 
GRUPOS 2 E 3 – 2015

JUSTIFICATIVA

As Listas de Materiais de Arte se compõem dos materiais que serão utilizados pelos alunos
no  decorrer  do  ano  letivo.  Atividades  como  desenho,  pintura,  recortes,  colagens  dobraduras,
produções representativas dos conteúdos dos projetos têm como objetivo o desenvolvimento das
habilidades cognitivas e motoras correspondentes ao grupo no qual a criança se insere.

Por determinação legal, a compra do papel ofício pelos pais será optativa. Trarão os
pais que concordarem com a justificativa apresentada pela escola.

Papel oficio ....................................................... 200 folhas de cor (100 de cada cor)
300 folhas brancas

Papel de oficio duplo .(para o Grupo 2)............... 200 folhas
Cartolina Laminada ........................................... 01 folhas
Cartolina Branca ................................................. 05 folhas
Papel Duplex..................................................... 06 folhas (3 branca e 3 cores variadas)
Papel Carmem ................................................... 10 folhas (cores variadas)
Cola branca 500 gr. ............................................. 01 frasco (Tenaz ou Cascolar)
Cola branca 90 gr. ............................................. 01 frasco (Tenaz ou Cascolar)
Cola Colorida ..................................................... 03 caixas com 5 frascos
Cola Colorida com Gliter ................................... 01 caixa com 5 frascos
Tinta Guache...................................................... 04 Potes de 250 g (cores variadas)
Pintura a Dedo.................................................... 02 caixas
Lápis estaca grande (Giz de cera) ....................... 03 caixas de 12 cores
Lápis estaca grande preto (Giz de cera) ............. 01 caixa
Pincel Tigre nº 16................................................ 01 unidade (tipo trincha)
Trincha de 1 polegada ........................................ 01 unidade
Rolinho para pintura ............................................ 01 unidade (pequeno)
Massa de modelar...............................................      06 potes de 500g cada (Soft) (cores 

variadas)
Gliter ................................................................... 05 cores (adquirir em armarinho)
Esponja p/ arte (bucha de lavar louça).................. 01 unidade (sem a parte verde)
Palito de Picolé Colorido...................................... 01 pacote
Anilina (comestível) ............................................ 02 frascos (qualquer cor)
Argila .................................................................... 01 quilo
Papel p/dobradura Color Filipinho........................ 02 pacotes(não indicamos CriativePaper)
Jogo de balde de areia............................................ 01 conjunto(balde, pá, peneira, 
ansinho...)
Bloco Criativo325x235mm 32 fls. Romitec
(cartolina p/dobrar, cortar, montar) ..................... 02 blocos (não indicamos CriativePaper)



      Escola Pequenópolis
                         Av. Euclides da Cunha, 73 – Graça

LISTA DE MATERIAL DE ARTES –EDUCAÇÃO INFANTIL 
GRUPOS 4 E 5 / 1° ANO – 2015

JUSTIFICATIVA

As Listas de Materiais de Arte se compõem dos materiais que serão utilizados pelos alunos
no  decorrer  do  ano  letivo.  Atividades  como  desenho,  pintura,  recortes,  colagens  dobraduras,
produções representativas dos conteúdos dos projetos têm como objetivo o desenvolvimento das
habilidades cognitivas e motoras correspondentes ao grupo no qual a criança se insere.

Por determinação legal, a compra do papel ofício pelos pais será optativa. Trarão os
pais que concordarem com a justificativa apresentada pela escola.

Papel ofício ....................................................... 200 folhas de cor (100 de cada cor)
500 folhas brancas

Papel ofício duplo .............................................. 50 folhas
Papel Crepom (creprint)...................................... 04 peças (liso e de cores variadas)
Cartolina Laminada............................................. 01 folha
Papel Duplex ....................................................... 06 folhas (3 brancas e 3 cores variadas)
Papel Carmem ..................................................... 10 folhas (cores variadas)
Papel p/dobradura Color Filipinho ...................... 02 pacotes (não indicamos CriativePaper)
Cartolina Branca .................................................. 05 folhas
Cola branca 90 gr ................................................ 01 frasco (Tenaz ou Cascolar)
Cola branca 500 gr. ............................................. 01 frasco (Tenaz ou Cascolar)
Cola colorida ...................................................... 03 pacotes com 5 frascos
Cola colorida com gliter ...................................... 01 caixa
Tinta guache ........................................................ 04 potes de 250g (cores variadas)
Lápis estaca grande ............................................. 04 caixas de 12 cores
Lápis estaca preto ................................................ 02 caixas
Pincel Tigre nº 16................................................ 01 unidade (Tipo trincha)
Pincel Tigre nº 10 ............................................... 01 unidade (Tipo trincha)
Trincha de 1 polegada ........................................ 01 unidade
Rolinho para pintura ............................................ 01 unidade
Bloco Criativo 325x235mm 32 fls. Romitec
(cartolina p/dobrar, cortar, montar) ..................... 02 blocos (não indicamos CriativePaper)
Massa de modelar................................................. 06 potes de 150g cada (Soft)
Papel metro pardo.................................................. 02 folhas
Anilina (comestível) ............................................. 02 frascos (qualquer cor)
Tela de 20 x 30 p/pintura ...................................... 01 unidade
Tinta acrílica brilhante .......................................... 03 potes de 37 ml em cores diferentes



      Escola Pequenópolis
                         Av. Euclides da Cunha, 73 – Graça

LISTA DE MATERIAL DE ARTES – CURSO FUNDAMENTAL
 2º AO 5º ANO – 2015

JUSTIFICATIVA

As Listas de Materiais de Arte se compõem dos materiais que serão utilizados pelos alunos
no  decorrer  do  ano  letivo.  Atividades  como  desenho,  pintura,  recortes,  colagens  dobraduras,
produções representativas dos conteúdos dos projetos têm como objetivo o desenvolvimento das
habilidades cognitivas e motoras correspondentes ao grupo no qual a criança se insere.

Por determinação legal, a compra do papel ofício pelos pais será optativa. Trarão os
pais que concordarem com a justificativa apresentada pela escola.

Papel A4 .................................................................... 300 folhas
Bloco de papelcanson A-4 – 140g - 20fls (branca).. 01 bloco
Papel Duplex ............................................................ 03 folhas (1 branca e 2 cores variadas)
Papel Carmem .......................................................... 05 folhas (cores variadas)
Papel Celofane ......................................................... 01 folha
Papel Metro Pardo.................................................... 01 metro
Cartolina Branca ...................................................... 03 folhas
Cartolina Laminada .................................................. 02 folhas
Cola Branca .............................................................. 500 g (tenaz ou cascolar)
Tinta Guache ............................................................ 02 potes de 250 g (cores variadas)
Lápis Estaca Grande (giz de cera) ............................ 01 caixa de 12 cores
Pincel Tigre nº 16 ...................................................... 01 unidade (Tipo trincha)
Pincel Tire nº 10 ........................................................ 01 unidade (Tipo trincha)
Tela com 20 cm x 30 cm p/pintura............................. 01 unidade
Tinta de artesanato – acrílica brilhante ..................... 01 frasco
Bisnaga de Tinta Acrílica para tela............................ 03 bisnagas 

2º ano – vermelho e verde (qualquer 
tonalidade)
3º ano – branca, amarelo ou laranja
4º ano – azul e roxo
5º ano– marrom, cor de pele ou preto

Carvão para desenho .................................................. 01 caixa
Papel Criativo 325x235mm 32 fls. Romitec
(cartolina p/dobrar, cortar, montar) ........................... 02 blocos (não indicamos 

CriativePaper)
Caixa de MDF de 15x15 ............................................ 01 caixa



      Escola Pequenópolis
                         Av. Euclides da Cunha, 73 – Graça

LISTA DE MATERIAL INDIVIDUAL – EDUCAÇÃO INFANTIL
GRUPO 2 – 2015

Agenda escolar padrão   (adquirida na escola)

02 classificadores (  adquiridos na escola)

Copo, prato plástico e colher – inquebráveis e identificados.

 01 avental plástico – material resistente.

 Toalha de mão (uso individual e diário) identificada

 02 livros de história (grandes, capa dura ou material maleável (tecido ou plástico), histórias 
compatíveis à idade e figuras)

 01 brinquedo educativo (de acordo a faixa etária) Exceto: - brinquedo de 
engenheiro/construção – quebra cabeça (pequeno com muitas peças, material não resistente)
– brinquedo de encaixe pequeno.

OBS. (Todas as partes devem ser identificadas e entregues à escola juntas)
 Entrega do material individual antecipado (na reunião de pais).
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LISTA DE MATERIAL INDIVIDUAL – EDUCAÇÃO INFANTIL
GRUPO 3 – 2015

Agenda escolar padrão   (adquirida na escola)

02 classificadores (  adquiridos na escola)

Copo, prato plástico e colher – inquebráveis e identificados.

 01 avental plástico – material resistente.

 Toalha de mão (uso individual e diário) identificada

 01 tesoura de ponta redonda com nome gravado (preferencialmente da marca Tramontina ou 
Mundial).

 02 livros de história (grandes, capa dura, histórias compatíveis à idade e figuras)

 01  brinquedo  educativo  (de  acordo  a  faixa  etária)  Exceto:  –  brinquedo  de
engenheiro/construção  –  quebra  cabeça  (pequeno  com  muitas  peças,  material  não
resistente) – brinquedo de encaixe pequeno.

LIVRO:Prosinha 1 – Educação Infantil – Ed. Saraiva

OBS. (Todas as partes devem ser identificadas e entregues à escola juntas)



      Escola Pequenópolis
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LISTA DE MATERIAL INDIVIDUAL – EDUCAÇÃO INFANTIL
GRUPO 4 – 2015

Agenda escolar padrão   (adquirida na escola)
02 classificadores (  adquiridos na escola)
Copo, prato plástico, colher e garfo – identificados.
 01 avental plástico – material resistente – identificados.
 Toalha de mão (uso individual e diário) identificada
 01 tesoura de ponta redonda com nome gravado (preferencialmente da marca Tramontina ou 

Mundial).
 02 livros de história (grandes e de boa ilustração) – 1 literatura infantil e 1 conto
 01 brinquedo educativo (compatível com a faixa etária) Exceto: – Alfabeto de madeira, jogo

de construção (madeira e números).
 03 lápis pretos n° 02
 01 borracha branca
 01 mídia gravável de DVD

LIVRO: Prosinha 2 – Educação Infantil – Ed. Saraiva

OBS. (Todas as partes devem ser identificadas e entregues à escola)
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LISTA DE MATERIAL INDIVIDUAL – EDUCAÇÃO INFANTIL
GRUPO 5 – 2015

0  1 agenda escolar padrão (adquirida na escola)
02 classificadores (  adquiridos na Escola  )
 Copo, prato plástico, colher e garfo identificados.
 01 avental plástico de material resistente.
 Toalha de mão (uso individual e diário) identificada
 01 tesoura de ponta redonda com nome gravado – preferencialmente da marca / Tramontina ou 

Mundial.
 02 livros de história (grandes e de boa ilustração)
 01 brinquedo educativo (compatível com a faixa etária) Exceto: – Alfabeto de madeira, jogo

de construção (madeira e números).
 06 lápis pretos n° 02
 02 borrachas brancas
 01 mídia gravável de DVD

LIVRO:Prosinha 3 – Educação Infantil – Ed. Saraiva.

OBS. (Todas as partes devem ser identificadas e entregues à escola)


