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Nº MATERIAL OBJETIVOS 
PEDAGÓGICOS 

QT PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS PERÍODO DE 
UTILIZAÇÃO 

01 Agenda Escolar (com dia mês e semana 
marcados e página única para cada dia). 

Registro  de atividades , avisos, 
conteúdos de estudos. 

01 Construção da disciplina acadêmica  e 
estabelecer a Interação família e escola 

Diariamente, no decorrer 
do ano letivo. 

02 Apontador com recipiente. Organização Pessoal 02 Orientação para disciplina acadêmica e 
organização pessoal. Utilizados na 
execução de atividades em classe e em 
casa otimizando a Interação família e 
escola. 

Diariamente, no decorrer 
do ano letivo. 

03 Caderno de desenho grande (atividade 
artística). 

Atividade de Arte, Matemática, 
Linguagem, Natureza e Sociedade. 

01 Registro de atividades , exercícios em 
casa e em sala para desenvolvimento do 
raciocínio lógico, da linguagem e 
conhecimento de mundo. 

Diariamente, no decorrer 
do ano letivo. 

04 Caderno pautado com 100 fla (capa dura 
não espiral) grande 

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

01 Registro dos Saberes Necessários, de 
atividades de classe , exercícios em casa 
e em sala para desenvolvimento do 
raciocínio lógico, da linguagem escrita e 
conhecimento de mundo. 

Diariamente, no decorrer 
do ano letivo. 

05 Classificador com elástico + 1 rápido 
 

Organização Pessoal (Guardar, 
arquivar atividades enviadas para 
casa e enviar informativos). 

02 Orientação para disciplina e organização 
pessoal. Interação família e escola. 

Diariamente, durante 
todo o ano letivo. 

06 Estojo com lápis, borracha, pincel nº 02, 
cola bastão, régua. 

Organização Pessoal (Guardar, 
arquivar materiais utilizados na 
execução de atividades em classe, 
casa e enviar informativos). 

01 Orientação para disciplina e organização 
pessoal. Interação família e escola. 

Diariamente, durante 
todo o ano letivo. 

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

01 cx Atividades para construção criatividade e 
sensibilidade artística e avaliação do 
estágio da representação mental 

Diariamente, durante 
todo o ano letivo. 

08 Lápis preto nº 02 c/borracha. Registro de atividades diárias na 
escola e em casa. 

18 unid. Orientação para construção da disciplina 
acadêmica, registro de atividades, 
exercícios em casa e em sala  e 
organização pessoal além da interação 
família e escola 

Diariamente, durante 
todo o ano letivo. 

09 Mochila escolar. Organização Pessoal  01 Orientações para o desenvolvimento dos 
cuidados pessoais. Desenvolvimento da 
disciplina acadêmica e dos cuidados 
pessoais.. 

Diariamente, durante 
todo o ano letivo. 

10 Monobloco. Desenvolvimento da linguagem 
escrita. 

01 Construção e desenvolvimento da 
linguagem escrita, construção saberes 
necessários das diversas áreas de 
conhecimentos, e registro dos exercícios 
de classe e casa. 

Diariamente, durante 
todo o ano letivo. 

11 Tesoura sem ponta com nome gravado. Arte, atividades psicomotoras, 
construção de formas geométricas 
para estabelecer medidas de 
comprimento. 

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

Diariamente, durante 
todo o ano letivo. 

12 Giz de cera estaca (grande – 12cores). Atividade  de arte (pintura e 
desenho) 

01 cx. Desenvolvimento de projetos temáticos 
com atividades relacionadas à 
diversidade , questões ambientais 
perpassando pela construção de 
habilidades artísticas. 

Diariamente, durante 
todo o ano letivo. 

13 Tela 30 x 40. Atividade de arte (pintura e 
desenho) 

01 Ações direcionadas ao desenvolvimento 
da sensibilidade artística, incentivo à 
criatividade e ampliação da 
representação mental. 

2º Trimestre  

14 Papel Escolar Criativo Atividade de Arte 03 pct Incentivo à criatividade e o 
desenvolvimento da representação 
mental pela prática da arte. 

Diariamente, durante 
todo o ano letivo. 

15 Tinta Guache Atividades de artes 01 pt 
grande 

Compreender o auxílio das novas 
tecnologias da informação e possibilitar a 
construção do conhecimento 
matemático pela via experiencial 

Diariamente, durante 
todo o ano letivo. 

16 EVA. 3mm  Atividade  de arte  03 uni Desenvolvimento de projetos temáticos: 
cultura, meio ambiente e 
afrodescendência. 

Nos Projetos temáticos, 
mães, índios, páscoa, São 
João, avós, pais, 
primavera, soldados, 
natal. 
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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) de material escolar: livros didáticos, paradidáticos e 

materiais de arte 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 16/03/20, 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, com o nome completo, o período / ano / série / 
turno do(a) aluno(a). 

 

-   Todo material de arte individual deverá ser entregue ao professor ou Secretaria Pedagógica  até a 1ª semana de aula no turno escolhido. 
-   O material de arte individual: esse material 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. 
c)Entrega parcial no início de cada trimestre ou conforme planejamento pedagógico anexo à lista de materiais 

 

6. Essa 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. Haverá necessidade de reposição do material individual. 
3. Não será permitido cópias(Xerox) de livros didáticos, paradidáticos, literários e apostilas, cadernos, módulos de Sistema de Ensino (Editora Bernoulli). 

 
OBSERVAÇÃO: 
 

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. 
 
 
 
 

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

