
 

 

 

 
 

 

 
 

 

  RELAÇÃO DE MATERIAL DE USO INDIVIDUAL DO ALUNO 

1. N
º 

MATERIAL OBJETIVO PEDAGÓGICO QT. PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS PERÍODO DE UTILIZAÇÃO 

2.  
Adereços ou fantasias (óculos, 
chapéu, tiara, plumas, acessórios...) 

Atividades sócias emocionais. 01 
Estimular o brincar criativo, o raciocínio lógico, o desenvolvimento 
cognitivo e para exercitar a coordenação motora de forma lúdica. 

Nos Projetos temáticos 
carnaval, mães, índios páscoa, 
natal. 

3.  
Agenda Escolar grande. (página 
única para cada dia). 

Registro de atividades, avisos, 
conteúdos, estudos. 

01 
Comunicação escola-família, informando qualquer ocorrido com o 
aluno / Construção da disciplina acadêmica. 

No decorrer dos três 
trimestres. 

4.  Apontador. 
Registro de atividades diárias na 
escola e em casa. 

03 
Orientações nos registros dos saberes necessários, socializados no 
espaço escolar e desenvolvimento da linguagem escrita. 

No decorrer dos três 
trimestres. 

5.  Avental 
Trabalho de Arte e durante o 
lanche. 

01 Atividades lúdicas de artes e cuidados pessoais da criança. 
No decorrer dos três 
trimestres. 

6.  Borracha grande. 
Registro de atividades diárias na 
escola e em casa. 

02 
Orientações nos registros dos saberes necessários, socializados no 
espaço escolar e desenvolvimento da linguagem escrita. 

No decorrer dos três 
trimestres. 

7.  Brinquedos pedagógicos. Atividades sócias emocionais. 01 
Incentivo ao desenvolvimento da convivência em grupo, de normas 
sociais através de jogos e ações lúdicas. 

Todo período letivo. 

8.  
Caderno de desenho grande espiral 
100 fls. 

Atividade de Artes, Matemática, 
Linguagens, Natureza e 
Sociedade. 

 
01 

Registro de atividades em casa e em sala de aula para o 
desenvolvimento do raciocínio lógico e da linguagem. 

No decorrer dos três 
trimestres. 

9.  
Caderno pauta (grande) capa dura – 
100 fls 

Atividades didáticas em classe e 
em casa na construção de 
saberes de Matemática, 
Linguagem, Natureza e 
Sociedade. 

01 
Registro de atividades em casa e em sala para construção dos 
saberes necessário e incentivar o desenvolvimento das habilidades 
da linguagem escrita. 

No decorrer dos três 
trimestres. 

10.  Camisa branca grande 
Trabalho de Arte e durante o 
lanche. 

01 Atividades lúdicas de artes e cuidados pessoais da criança. 
No decorrer dos três 
trimestres. 

11.  Canetas Hidrocor 
Atividade de arte (pintura e 
desenhos). 

02 cxs 
Usado para desenhar e ilustrar cartazes, entre outras atividades 
(transição do  movimento  palmar  para  o Movimento de pinça). 

No decorrer dos três 
trimestres. 

12.  Classificador grande. 
Arquivamento das atividades e 
dos informativos enviados. 

02 
Orientação para disciplina acadêmica e organização pessoal, 
interação família e escola. 

No decorrer dos três 
trimestres. 

13.  Cola liquida 
Trabalhos pedagógicos, de arte, 
como recorte e colagem. 

01 
Usado por crianças nas atividades pedagógicas de recorte e 
colagem e produção de atividades artísticas variadas. 

No decorrer dos três 
trimestres. 

14.  E.V. A 3 mm (cores variadas). 
Trabalhos pedagógicos, de arte, 
como pintura, recorte e 
colagem. 

03 
Desenvolvimento de projetos temáticos de cultura, meio ambiente 
e afro-descendência. 

Nos Projetos temáticos, 
mães, índios páscoa, junino, 
avós, pais, primavera e natal. 

15.  Escova e creme dental. Higiene pessoal. 
01 de 
cada 

Orientações para a construção de hábitos de higiene e cuidados 
pessoais. 

No decorrer dos três 
trimestres. 

16.  Estojo. 
Desenvolvimento da disciplina e 
cuidados pessoais. 

 
01 

Orientações para o desenvolvimento de disciplina acadêmica e dos 
cuidados pessoais. 

No decorrer dos três 
trimestres. 

17.  Giz de cera estaca 12 cores. 
Atividade de arte (pintura e 
desenhos). 

02 cxs Atividades para construção da representação mental. 
No decorrer dos três 
trimestres. 

18.  
Kit de pintura de rosto / maquiagem 
artística 

Atividades sócias emocionais. 01 
Estimular o brincar criativo, o raciocínio lógico, o desenvolvimento 
cognitivo e para exercitar a coordenação motora de forma lúdica. 

Nos Projetos temáticos 
carnaval, mães, índios páscoa, 
natal. 

19.  Lápis Grafite 
Registro de atividades diárias na 
escola e em casa. 

10 
Orientação no registro dos saberes socializados no espaço escolar, 
de atividades, exercícios em casa e em sala para desenvolvimento 
da linguagem e da prática da arte. 

No decorrer dos três 
trimestres. 

20.  Lápis de cor (12 cores). 
Atividade de arte (pintura e 
desenhos). 

02 cxs 
Atividades para construção de competências lógico-matemáticas e 
desenvolvimento dos estágios da representação mental. 

No decorrer dos três 
trimestres. 

21.  Massa de modelar. Atividades de psicomotricidade. 05cxs 
Atividade de incentivo ao desenvolvimento de habilidades 
psicomotoras. 

No decorrer dos três 
trimestres. 

22.  Papel escolar criativo. Artes/Colagens. 03 pct 
Incentivo à criatividade e ao desenvolvimento da representação 
mental pela prática da arte. 

No decorrer dos três 
trimestres. 

23.  Pincéis (01 grosso / 01 fino). Atividades de Arte (pintura) 02 
Atividades para incentivar a criatividade; avaliação do estágio da 
representação mental e desenvolvimento dos aspectos 
socioemocionais. 

Todo período letivo, três 
vezes por semana. 

24.  
Prato e copo resistentes 
(identificados com o nome da 
criança). 

Lanches coletivos, projetos 
temáticos para educação 
alimentar. 

01 
Atividades dirigidas para a construção de habilidades sócia 
formativa. 

No decorrer dos três 
trimestres. 

25.  Sabonete líquido. Higiene pessoal. 01 
Orientação para construção de hábitos de higiene, banhos de 
mangueira e de piscina. 

No decorrer dos três 
trimestres. 

26.  
Saco decorativo pequeno e grande 
(cores variadas). 

Atividades artísticas do dia das 
mães, pais, avós, crianças, festa 
junina, natal. 

02 
Atividades dirigidas para a construção de habilidades 
socioformativas e identificação dos valores culturais. 

Nos Projetos temáticos 
juninos, mães, índios páscoa, 
natais... 

27.  Tela (30 x 40). Arte plástica. 01 
Atividade para incentivar a criatividade; avaliação do estágio da 
representação mental e desenvolvimento dos aspectos 
socioemocionais. 

No 2º trimestre (mês de 
julho/agosto). 

28.  
Tesoura sem ponta (identificado 
com o nome da criança). 

Atividades psicomotoras. 
 

01 

Atividade de incentivo ao desenvolvimento do raciocínio lógico 
matemático; habilidades psicomotoras identificando formas 
geométricas, de medidas e comprimento. 

No decorrer dos três 
trimestres. 

29.  Tinta guache. 
Atividade de Arte (pintura, 
desenhos). 

02 cxs Atividades lúdicas de artes 
Todo período letivo, duas 
vezes por semana. 

30.  Feltro  (Cores variadas) Atividade de Arte 02 Atividades lúdicas de artes 
Todo período letivo, duas 
vezes por semana. 

31.  Penas Atividade de Arte indígena O2pcts 
Atividades lúdicas de artes (fantoches, natal...) Todo período letivo, duas 

vezes por semana. 
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ORIENTAÇÕES 
 

1. Os livros devem ser adquiridos em livrarias diversas. 
2. Para facilitar e melhor atender às famílias, instalamos um posto de vendas (Lojinha da Escola) com os livros didáticos e  paradidáticos com preços 

acessíveis e condições facilitadas de pagamento. 
3. Ressaltamos, ainda, que a compra por meio da Lojinha da Escola  é opcional e foi implantada provisoriamente até o dia 15/03/2020, com o intuito 

de proporcionar conforto, facilidade, comodidade e com preços competitivos e a partir da data citada acima os livros serão devolvidos às editoras. 
 

4. Todos os livros desta lista deverão ser atualizados, ou seja, última edição. 
 

5. Todo material e livros deverão vir encapados com plástico transparente, marcados ou etiquetados, devidamente identificados com o nome 
completo, o período / ano / série / turno do (a) aluno (a). 

 

5.1 O material de arte individual: será usado individualmente pelo aluno no decorrer do ano letivo - 2020 – É Facultado ao Responsável, opções de 
escolha: 

 

a) Entrega total na 1ª semana de fevereiro / 2020. 
b) Entrega parcial, ou seja: 1ª parte na 1ª semana de fevereiro para uso no 1º semestre e 2ª parte no início do 2º semestre (julho) para uso no 2º 
semestre. 

 
 

6. Esta lista também está disponível no site da escola. www.colegioresgate.com.br  
 
 
IMPORTANTE: 
NÃO INCLUIR NA LISTA ESTILETE E CORRETIVO DE QUALQUER TIPO. 
 
 
1. Ao longo do ano letivo, serão solicitados pagamentos de taxas para trabalhos de campo, apresentações teatrais, comemorações entre outros 

eventos. 

2. Havendo necessidade de reposição do material de uso individual estes serão solicitados. 

3. Mochila, lancheira, garrafinha , copo, prato, talher, toalhinha  e estojo, são materiais individuais e de uso pessoal e contínuo do (a) aluno (a), que 

deverão estar devidamente identificados. 

4. Não serão permitidas cópias (Xerox) de livros didáticos e paradidáticos. 

5. Reunião de Pais de Alunos Novos da EDUCAÇÃO INFANTIL, dia 29/01/2020 das 18 às 19h nas sedes dos Colégios Resgate.  

6. Todos os materiais deverão estar dentro do prazo de validade compreendido até o final de 2020.  

 

OBSERVAÇÕES: 
 

Os Colégios Resgate e São Lázaro, solicitam de seus contratantes apenas os materiais necessários à realização de sua proposta pedagógica, no que se 

refere aos projetos e as atividades pertinentes à eficácia de sua aplicabilidade na prática diária durante o ano letivo de 2020.  
 

Todas as atividades propostas têm em seu escopo, objetivos bem delineados, quer sejam livres ou direcionadas, nas diferentes disciplinas que se 

complementam e transitam na prática pedagógica das turmas Educação infantil. 
 

Informamos que os materiais para habilidades artísticas serão solicitados pela Professora da classe à proporção que forem desenvolvidas as atividades 

pedagógicas durante o ano letivo de 2020. 

 
 

 
 

http://www.colegioresgate.com.br/

