
 

 

Material da disciplina Socioemocional 
 

https://drive.google.com/file/d/1-FV2BmGmpeo6bL2yccdzo8oZ9QphHu_S/view?usp=sharing 

Materiais de uso diário (com identificação e trazer na mochila)

 

1 nécessaire 

1 escova de dente 

1 creme dental 

1 toalha de mão 

1 protetor solar 

1 squeeze 

2 trocas de roupas 

1 sacola plástica (para roupa suja ou 

molhada) 

 

Materiais para a realização de atividades 

(Entregar para a professora da sala) 

 

Giz de cera tipo curton (12 cores) 

1 cola bastão (40g)  

1 caixa de tinta a dedo (caixa 6 cores) 

1 caixa de cola colorida (6 cores) 

1 caixa cola colorida com gliter (6 cores) 

1 folha de EVA na cor amarela 

1 folha de EVA na cor verde 

1 folha de EVA com gliter (cor a escolher) 

1 pincel chato nº 20 

1 pincel fino nº 12 

1 tesoura sem ponta 

1 tela 20cm x 30cm 

3 massas de modelar – soft (12 cores)  

3 tubos de cola líquida (110 g) 

1 pote de 250 ml de tinta guache – Cor 

amarela 

1 pote de 250 ml de tinta acrílica – Cor 

amarela 

 

Obs: Identificar os materiais. No final do ano 

letivo serão devolvidos.  

 

1 estojo com zíper (sugestão: 3 

repartições) 

1 borracha macia 

1 apontador com depósito 

2 lápis grafite 

Lápis de cor (12 cores) 

Canetinha Hidrocor (12 cores) 

1 camiseta usada de adulto (para 

atividades com tinta) 

 

 

 

1 pacote de 500 folhas sulfite A4 branca 

1 pacote com 50 folhas de papel colorido 

criativo Lumi 

1 pacote de bexiga (tamanho 9 com 50 

unidades) 

1 pasta ofício com elástico na cor azul 

escuro (2cm) 

4 pastas transparentes com presilha 

(grampo) cristal 

8 plásticos transparentes (Tamanho A4)  

1 kit de balde pequeno e simples de plástico 

para o parque de areia 

1 livro de literatura infantil para a biblioteca 

da sala (faixa etária – 5 anos) 

1 jogo pedagógico para a classe (faixa 

etária – 5/6 anos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1-FV2BmGmpeo6bL2yccdzo8oZ9QphHu_S/view?usp=sharing

