
   

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR DE USO COLETIVO 2022  
(NÍVEL I)  

DE ACORDO COM O PROCON E A LEI 12.886/2013, TODOS OS ITENS SOLICITADOS NESSA LISTA ESTÃO COM 
A DEVIDA JUSTIFICATIVA E PLANO DE EXECUÇÃO DE UTILIZAÇÃO, PLANEJADO POR SÉRIE, PARA O 
DEVIDO APRENDIZADO DO SEU FILHO. NÃO EXIGIMOS MARCA DE PRODUTOS, APENAS PEDIMOS QUE 
OBSERVEM A QUALIDADE DO MESMO E SEU PRAZO DE VALIDADE. 

MATERIAIS QTD. ATIVIDADES DIDÁTICAS 
 

OBJETIVOS/ METODOLOGIAS 
 

AGENDA ESCOLAR 
(ADQUIRIDA NA ESCOLA) 

01 UNIDADE 

Comunicação entre pais e escola, registro 
da rotina e atividades de casa, além de 
trabalhar o tema anual da instituição 
escolar. 

Organizar a vida escolar do aluno por 
meio do acompanhamento diário das 
anotações, usar a agenda como agente 
cultural da escola. 

 PAPEL A4 BRANCO 01 RESMA 
(500 FOLHAS) 

Atividades com recortes e colagens 
utilizando materiais diversificados. Técnicas 
de pintura e produção de cartazes. 

Explorar as habilidades motoras em 
várias superfícies e estimular as misturas 
das cores primárias e secundárias. 

PAPEL A3 BRANCO 02 PACOTES 
Atividades com recortes e colagens 
utilizando materiais diversificados. Técnicas 
de pintura e produção de cartazes 

Explorar as habilidades motoras em 
várias superfícies e estimular as misturas 
das cores primárias e secundárias. 

PAPEL A4 PESO 40 01 PACOTE 

Montagem dos portfólios, atividades 
didáticas e de artes (desenho, pintura, 
colagem e registros). 

Usar diferentes tamanhos de papel como 
suporte para atividades diversas de 
representação do real. Desenvolver a 
motricidade e linguagem. 

PAPEL CRIATIVO MAX 
COLOR SET A4  02 PACOTES 

Atividade de recorte (rasgos), colagens, 
dobradura simplificada, desenho e cartão. 

Estimular as práticas de representação 
artística e motricidade fina. 

PAPEL CREPOM  
(AMARELO E VERDE) 

02  
 FOLHAS 

Atividades de decoração, fantasia, 
construção de cenário, atividades de pintura, 
desbotado, amassado, picote e rasgo. 

Usar diversas técnicas com este material 
para a realização de faz de conta e 
estímulo ao imaginário. Desenvolver a 
criatividade, a linguagem e a motricidade 
fina. 

PAPEL CELOFANE 
(AMARELO E VERDE) 

02 
FOLHAS 

Atividades de decoração, fantasia, 
construção de cenário, atividades de pintura, 
amassado, picote e rasgo. 

Usar diversas técnicas com este material 
para a realização de faz de conta e 
estímulo ao imaginário. Desenvolver a 
criatividade, a linguagem e a motricidade 
fina 

PAPEL LAMINADO 
(AMARELO E VERDE) 

02 
FOLHAS 

Atividades de decoração, fantasia, 
construção de cenário, atividades de pintura, 
amassado, picote e rasgo. 

Usar diversas técnicas com este material 
para a realização de faz de conta e 
estímulo ao imaginário. Desenvolver a 
criatividade, a linguagem e a motricidade 
fina 

CARTOLINA COLOR SET 
 (CORES VARIADAS) 

03  
 FOLHAS 

Atividades com recortes e colagens 
utilizando materiais diversificados. Técnicas 
de pintura e produção de cartazes. 

Vivenciar atividades de motricidade fina 
em superfícies grossas e com cores vivas 
e diversas. 

CARTOLINA GUACHE 
(CORES VARIADAS) 

03  
FOLHAS 

Atividades com recortes, colagens e 
enfiagem fazendo uso de recursos 
diversificados. Técnicas de pintura, rasgos e 
composição de materiais. Releituras de 
obras de arte. 

Vivenciar atividades de motricidade fina 
em superfícies grossas e com cores 
vivas. Planejar e executar a atividade 
com materiais diversificados. 

CARTOLINA PLANA  
PESO 40 

04  
FOLHAS 

Atividades de artes, pintura, desenho. 
Produção de gêneros textuais como 
cartazes, convites, cordéis, panfletos, 
folders e painéis. 

Usar papéis de maior gramatura 
segundo a necessidade do gênero a ser 
produzido. 

E.V.A  -  CORES VARIADAS 02 FOLHAS 
Atividades de colagem, artes, confecção de 
jogos, criação de imagens, decoração do 
material pessoal. 

Praticar a motricidade fina com materiais 
diversos. 

EVA COM GLITTER 02 FOLHAS 
Atividades de colagem, artes, confecção de 
jogos, criação de imagens, decoração do 
material pessoal. 

Praticar a motricidade fina com materiais 
diversos. 

COLA BRANCA 90g 02 TUBOS 
 
Atividades de colagem. 

Desenvolver atividades de motricidade 
fina, planejamento e estética.  

 
COLA PARA E.V.A 90g 02 TUBOS 

Atividades de colagem em superfícies 
específicas. 

Desenvolver atividades de motricidade 
fina, planejamento e estética. 

TINTA PINTA CARA 01 CARTELA 
Atividades de representação e criatividade, 
com o uso de cores e misturas variadas na 
pele. 

Explorar as habilidades motoras em 
várias superfícies, realizar diversas 
misturas com cores primárias e outras. 

TINTA GUACHE  
(estojo com 6 cores) 02 CAIXAS 

Atividades de motricidade fina e ampla a 
partir da representação, criatividade 
utilizando cores variadas. 

Trabalhar a motricidade, a extensão do 
papel, a criatividade no uso de cores 
variadas. 



   

DUREX COLORIDO 
(CORES VARIADAS) 

02 UNIDADES 
Atividades de colagem, artes, confecção de 
jogos, criação de imagens, decoração do 
material pessoal. 

Praticar a motricidade fina com materiais 
diversos. 

NOVELO DE LÃ 
(VERMELHO) 

01 ROLO 
Atividades de enfiagem, colagem decoração, 
medição e artes. 

Realizar atividades de motricidade, 
linguagem, pensamento lógico 
planejamento, escolha e estética. 

PALITOS DE PICOLÉ 100 UNIDADES 
Atividades de colagem, contagem 
matemática, seriação e montagem. 

Explorar o material para a motricidade, 
para quantidades e uso de material 
diverso. 

PRATO DE PAPELÃO CRÚ 
(GRANDES E PEQUENOS SEM 

SER PLATINADO) 

 
05 UNIDADES 

Atividades de colagem, desenho, pintura, 
decoração e artes. 

Realizar atividades de motricidade, 
linguagem, pensamento lógico 
planejamento, escolha e estética. 

TNT 
(PRETO) 03 METROS 

Usar materiais diversos para a realização de 
faz de conta e estímulo ao imaginário. 
Desenvolver a criatividade, a linguagem e a 
motricidade fina. 

Usar o tecido para realização de faz de 
conta e estímulo ao imaginário. Estimular 
a criatividade, linguagem e motricidade 
fina. 

TECIDO CRÚ OU CHITA 01 METRO 

Atividades de decoração, fantasia, 
construção de cenário, atividades de pintura 
e desbotado. 

Usar o tecido para realização de faz de 
conta e estímulo ao imaginário. Estimular 
a criatividade, linguagem e motricidade 
fina. 

PINCEL CHATO N°12 02 UNIDADES 
Atividades de representação e criatividade, 
com o uso de cores e misturas variadas. 

Explorar as habilidades motoras em 
várias superfícies, realizar diversas 
misturas com cores primárias e outras. 

LIXA DE PAREDE 120 02 UNIDADES Atividades com materiais diversificados e 
técnicas de desenho 

Vivenciar atividades de motricidade fina 
em superfícies ásperas. 

GIZ DE CERA JUMBO 
(12 CORES) 03 CAIXAS 

Atividade de motricidade e registro por meio 
da representação imagética. 

Desenvolver atividades de motricidade 
fina e ampla; conhecer várias técnicas de 
uso do material. 

CANETINHA TRIANGULAR  
(06 CORES) 02 CAIXAS 

Atividade de motricidade e registro por meio 
da representação imagética. 

Desenvolver atividades de motricidade 
fina e ampla; conhecer várias técnicas de 
uso do material.  

 

MASSINHA DE MODELAR 
05  

 CAIXAS 
Práticas de modelagem e estímulo da 
criatividade e imaginação. 

Desenvolver a coordenação motora fina e 
a capacidade de representação. 

 

JOGOS E BRINQUEDOS 
PEDAGÓGICOS, 

PRINCIPALMENTE DE 
ENCAIXE. 

01 UNIDADE 

 
Atividades de desenvolvimento lógico 
matemático e letramento literário 

 
Letrar-se para a matemática e literatura 
por meio de materiais lúdicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL QUANTIDADE 

Avental plástico – (Ficará na sala) 01 
Pasta arquivo colecionadora com 100 folhas plásticas. (Ficará na sala) 02 

MANTER NA BOLSA DA CRIANÇA - DIARIAMENTE 
Pente ou escova para cabelo  01 

Sabonete líquido infantil  01 

Lenço umedecido (Se a criança usar fralda) 01 

Pomada para assadura (Caso a criança ainda faça uso do produto) 01 

Toalhinha para o lanche com o nome 01 

Copo plástico ou garrafinha com nome  01 
Observação: 

Esse material de uso individual será reposto de acordo com a necessidade do mesmo e deverá ser mantido na bolsa 

da criança (em uma necessaire) para o uso diário. 

 
 

SERÃO SOLICITADOS AO LONGO DO ANO 
 

✔ Alimentos para as práticas de culinária;  
✔      Ilustrações ou objetos para os projetos pedagógico-científicos; 
✔      Rótulos ou embalagens; 
✔   Revistas para recortes;  
✔     Taxas para eventos culturais extras e estudo do meio (Aulas em campo, jogos Internos, espetáculos 

culturais e eventos socializadores). 
Sejam bem-vindos (as) ao COLÉGIO FACEX! 

  



   

 
 

LISTA DE MATERIAL TEMPO INTEGRAL 
 

EDUCAÇÃO INFANTIL – NÍVEL I AO V 
01 Nécessaire 
01 Sabonete líquido 
01 Escova de dentes 
01 Creme dental 
01 Estojo que comporte a escova e o creme dental 
01 xampu 
01 condicionador 
01 Escova ou pente de cabelo 
01 Colônia 
01 Pacote de lenço umedecido (caso a criança utilize) 
01 Pomada para assadura (caso a criança utilize) 
100 Sacos transparentes de 5kg para roupas 
01 Toalha de banho 
02 Lençóis 
01 Uniforme do Tempo Integral 
01 Muda de roupa  
02 Calcinhas ou cuecas 
01 Par de sandálias 
Fraldas Descartáveis (Caso a criança use) 
 
Obs.: A toalha e os lençóis devem ser enviados à escola toda segunda-feira e são devolvidos para serem lavados na 
sexta-feira.   

 


