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LISTA DE LIVROS E DE MATERIAIS INDIVIDUAIS 
MATERNAL I – EDUCAÇÃO INFANTIL - 2020 

 
 

MATERIAL ESCOLAR INDIVIDUAL E PLANO DE UTILIZAÇÃO 

Quant. Item Utilização Objetivo Metodologia 

01 

Brinquedo (sugestões: 

panelinha ou carrinho ou 
ferramenta ou 
“salãozinho de beleza” ou 
boneco). 

Utilizado nas 
atividades lúdicas. 

Estimular o brincar criativo, a 
imaginação, a percepção do outro e 
a representação do mundo adulto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A metodologia (processo 
de uso para se atingir um 
determinado fim ou para 
se chegar ao 
conhecimento) será 
aplicada de acordo com 
o objetivo do professor 
nas diferentes atividades 
propostas. 
 
 
 

01 
Caderno pequeno 

(brochura, capa dura), 96 
folhas. 

Usado como agenda 
do aluno. 

Comunicar eventos, avisos e 
atividades da escola.  Deve 
acompanhar a criança durante 
todos os dias, é um meio de 
comunicação família-escola e 
escola-família. 

01 
Caixa de cola colorida 
com glíter. (atóxica) 

Usada para realizar 
atividades artísticas. 

Desenvolver a criatividade, a 
identificação e a variação de tons e 
nuances das cores. 

02 
Caixa de cola colorida. 

(atóxica) 
Usada para realizar 
atividades artísticas. 

Desenvolver a criatividade, a 
identificação e a variação de tons e 
nuances das cores. 

02 
Caixa de giz de cera (12 

cores, grosso). 
Usado para desenhar 
e colorir. 

Desenhar e preencher superfícies. 
O giz grosso é o mais adequado a 
essa faixa etária, pois, nessa fase, 
as crianças estão desenvolvendo a 
coordenação motora fina. 

01 
Caixa de lápis de cor 

(12 cores, formato 
triangular JUMBO). 

Usado para desenhar 
e pintar. 

Colorir e dar estética aos registros e 
à produção artística. 

02 
Caixa de massa de 
modelar SOFT (12 cores) 

base de amido.  

Usado em atividades 
de modelagem. 

Estimular o potencial criativo. 
Exercitar a coordenação motora 
fina e a percepção sensório motora. 

02 

Conjunto de canetinha 
hidrográfica ponta 
grossa JUMBO (06 

cores). 

Usado para desenhar, 
nomear produções, 
ilustrar cartazes, e 
outras atividades. 

Contornar superfícies e traçar 
linhas. Desenvolver a criatividade e 
dar estética aos trabalhos. Por ser 
de ponta grossa, é mais adequado 
ao processo em que as crianças se 
encontram. 

01 
Pote para fruta (deve 

permanecer na lancheira 
do aluno). 

Utilizado para 
armazenar a fruta. 

Incentivar a higiene e o hábito de 
alimentação saudável. 

01 Garrafa para água. 
Usada para 
armazenar água. 

Manter água ao alcance das 
crianças, incentivar a hidratação do 
corpo e evitar a ida frequente ao 
bebedouro. 

01 
Creme dental pequeno 

(sem flúor). 

Utilizado na prática 
diária de higiene 
bucal. 

Desenvolver o hábito da escovação 
bucal. 

01 

Escova de dente. (A 

professora comunicará a 
família quando for 
necessário trocar a 
escova). 

Utilizado na prática 
diária de higiene 
bucal. 

Desenvolver o hábito da escovação 
bucal. 

01 
Estojo ou bolsinha com 
zíper sem repartição. 

Utilizada para guardar 
o material escolar. 

Manter a organização do material 
escolar. 

01 
Jogo adequado à idade 

(encaixe com peças 
grandes, quebra-cabeça). 

Recurso lúdico usado 
para concretizar as 
práticas pedagógicas. 

Estimular o brincar criativo, o 
raciocínio lógico, o desenvolvimento 
cognitivo e exercitar a coordenação 
motora. 

01 
Pasta com elástico para 
tarefa de casa. 

Usada para guardar 
as tarefas a serem 
realizadas em casa. 

Manter o material organizado. 
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02 
Pote de tinta guache – 
250ml (cores variadas) 

atóxica. 

Usado nas atividades 
artísticas. 

Pintar e desenhar em papel, em 
caixas, em tecidos e em demais 
superfícies com objetivo de 
estimular a criatividade, o senso 
estético, desenvolver a 
coordenação motora fina e 
incentivar o contato com a arte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A metodologia (processo 
de uso para se atingir um 
determinado fim ou para 
se chegar ao 
conhecimento) será 
aplicada de acordo com 
o objetivo do professor 
nas diferentes atividades 
propostas. 
 
 
 

01 
Caderno de desenho, 

capa dura, 96 folhas, 
papel 150g/m

2
. 

Usado como recurso 
pedagógico. 

Registrar as atividades artísticas e 
tarefas. 

01 
Rolo para pintura 

(pequeno). 
Usado nas atividades 
artísticas. 

Pintar, estimular a criatividade, 
exercitar  a coordenação motora, a 
percepção das diferenças nos 
detalhes e nos traçados. 

01 
Tela branca para pintura 
20cm x 30cm. 

Usada nas atividades 
de artes plásticas. 

Estimular a criatividade e a 
ampliação da linguagem artística. 

02 
Toalha de mão 

(personalizada). 
Usada para higiene 
pessoal. 

Auxiliar durante o momento do 
lanche e da higiene bucal. 

02 
Tubo de cola branca 
90g. 

Usado nas atividades 
pedagógicas de 
recorte e colagem. 

Produzir atividades artísticas 
variadas. 

01 Pincel chato – nº 18. 
Usado nas atividades 
de arte. 

Pintar, estimular a criatividade, 
exercitar a coordenação motora 
fina, a percepção das diferenças 
nos detalhes e nos traçados. 

04 
Pasta grampo trilho 
papelão. 

Utilizada para anexar 
as atividades 
bimestrais. 

Organizar as atividades. 

01 
Livro de literatura 
infantil. 

Usado como recurso 
lúdico-pedagógico. 

Incentivar o interesse pela leitura e 
escrita, e estimular a criatividade e 
a fantasia. 

 
 

LIVROS DIDÁTICOS 

Livro integrado Buriti Mirim: Maternal - Editora Moderna - 1ª edição – 2017 - ISBN: 9788516103811 

Inglês Jump in! - Starter – Class Book Pack. - OXFORD University Press - ISBN: 9780194045544 

 
 

LIVRO DE LITERATURA 

1. Um amor de confusão – Dulce Rangel. 3 º ed. Ed Moderna, 2017. ISBN: 9788516110451 

 
 
 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 
 
 

1. Os livros da editora Moderna e da Oxford poderão ser adquiridos nas livrarias ou diretamente na editora, via 

internet, após a efetivação da matrícula, com a facilidade de serem retirados no Curso G9. Os endereços dos 

sites para compra são:  

 Editora Moderna: www.modernacompartilha.com.br/compre-aqui 

 Oxford: www.sbs.com.br/cursog9 

2. Todo material deverá estar devidamente identificado com os dados do aluno. 

3. Os materiais não utilizados serão devolvidos no final do ano letivo. 

 


