 MATERIAL INDIVIDUAL:

MATERIAL INDIVIDUAL E ESCOLAR 2021 – SEDE AQUARIUS
EDUCAÇÃO INFANTIL – GRUPO 2

01 colher*
01 prato*
01 copo*
* (sugerimos utensílios de inox com o nome da criança gravado)
01 pasta poliondas 6 cm
02 classificadores (sugestão: padrão Colégio Anchieta)
01 camisa de malha, tamanho adulto (será usada como avental)
01 caderno de desenho com folhas sem pauta, A4, capa dura, espiral, 80 folhas, 120g/m 2
01 estojo contendo: 01 tubo de cola branca líquida 40g, 01 tesoura sem ponta (em caso da criança canhota, tesoura específica para canhoto), 01 caixa de
lápis de cor
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:
Os materiais de uso individual relacionados acima só serão entregues no retorno às aulas presenciais, atendendo ao protocolo de
distanciamento social, na data a ser comunicada pela escola. Exceto o estojo que permanecerá na mochila do(a) aluno(a).
Para a entrega, os mesmos devem estar identificados com etiqueta, contendo o nome e o grupo do(a) aluno(a).

 MATERIAL ESCOLAR:
Lápis de cor Jumbo 12 cores
Giz de cera grosso 12 cores (triangular ou jumbo)

2 caixas
2 caixas

Hidrocor grosso 12 cores
Bloco criativo cores vivas

2 caixas
2 blocos

Bloco de papel A3 para desenho 140g/m 2 branco
Papel Color Set estampado 140g/m 2

2 blocos
1 unidade

Pasta Criativa Colorido Lumi A4
Anilina (cores: azul, vermelho, amarelo, verde)

1 unidade
4 vidros

Lantejoula grande(cores variadas)

2 pacotes

O material escolar adquirido deverá permanecer na residência do estudante e será solicitado, quando necessário, pelo(a) professor(a).
Obs.: A indicação de eventual marca do material constante desta lista é apenas uma sugestão, sendo sua aquisição de livre escolha em relação à marca e ao
fornecedor.

20-1098(M)

PLANO DE EXECUÇÃO OU DE UTILIZAÇÃO DO MATERIAL ESCOLAR 2021 – SEDE AQUARIUS
EDUCAÇÃO INFANTIL – GRUPO 2
MATERIAL

QUANTIDADE

Anilina para alimentos (cores: azul,
vermelha, verde e amarela)

01 de cada cor

Bloco Criativo Colorido Lumi A4

01 bloco

Bloco criativo cores vivas

2 blocos

OBJETIVO

METODOLOGIA

PERÍODO

Desenvolver a percepção
visual.
Desenvolver a criatividade e a
coordenação motora.
Montagem de murais e
painéis.
Desenvolver a criatividade e a
coordenação motora. Montagem
de murais e painéis.

Colorir atividades, artes, painéis
e murais.
Desenho, recorte e colagem nos
projetos CEM, projeto MIL,
Oficina Literária e Mostra de
projetos
Desenho, recorte e colagem nos
projetos CEM, projeto MIL, Oficina
Literária e Mostra de projetos
Desenho, recorte e colagem nos
projetos CEM, projeto MIL,
Oficina Literária e Mostra de
Projetos e atividades
desenvolvidas em sala de aula
Desenho, pintura na confecção
de murais, nos projetos e
atividades em sala de aula
Desenho, na confecção de
murais, nos projetos e atividades
em sala de aula

1o e 2o semestres.

Colagem, atividades sensoriais,
artes e painéis.

1o e 2o semestres.

Desenho, pintura na confecção
de murais, nos projetos e
atividades em sala de aula
Desenho, recorte e colagem nos
projetos CEM, projeto MIL,
Oficina Literária e Mostra de
Projetos e atividades
desenvolvidas em sala de aula.

1o e 2o semestres.

Bloco de papel A3 para desenho
140g/m² branco

02 blocos

Registrar as atividades e
desenvolver a criatividade e
imaginação. Montagem de
murais e painéis.

Giz de cera grosso (12 cores)

02 caixas

Desenvolver a criatividade e a
coordenação motora.

Hidrocor grosso (12 cores)

02 caixas

Desenvolver a percepção
visual, coordenação motora.

Lantejoula grande (cores variadas)

02 pacotes

Desenvolver a coordenação
motora. Experimentar
materiais com formas e
texturas diversas.

Lápis de cor jumbo (12 cores)

02 caixas

Desenvolver coordenação
motora, percepção visual.

Bloco Color Set estampado 140g/m²

01 bloco

Trabalhar com diferentes
técnicas de artes.

1o e 2o semestres.

1o e 2o semestres.

1o e 2o semestres.

1o e 2o semestres.

1o e 2o semestres.

1o e 2o semestres.

Obs.: A indicação de eventual marca do material constante desta lista é apenas uma sugestão, sendo sua aquisição de livre escolha em relação à marca
e ao fornecedor.

20-1098(M)

MATERIAL INDIVIDUAL E ESCOLAR 2021 – SEDE AQUARIUS
EDUCAÇÃO INFANTIL – GRUPO 3
 MATERIAL INDIVIDUAL:
01 colher*
01 prato*
01 copo*
* (sugerimos utensílios de inox com o nome da criança gravado)
01 pasta poliondas 6 cm
02 classificadores (sugestão: padrão Colégio Anchieta)
01 camisa de malha, tamanho adulto (será usada como avental)
01 caderno de desenho com folhas sem pauta, A4, capa dura, espiral, 80 folhas, 120g/m 2
01 estojo contendo: 01 tubo de cola branca líquida 40g, 01 tesoura sem ponta (em caso da criança canhota, tesoura específica para canhoto), 01 caixa de
lápis de cor
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:
Os materiais de uso individual relacionados acima só serão entregues no retorno às aulas presenciais, atendendo ao protocolo de
distanciamento social, na data a ser comunicada pela escola. Exceto o estojo que permanecerá na mochila do(a) aluno(a).
Para a entrega, os mesmos devem estar identificados com etiqueta, contendo o nome e o grupo do(a) aluno(a).

 MATERIAL ESCOLAR:
Lápis de cor Jumbo 12 cores
Giz de cera grosso 12 cores (triangular ou jumbo)
Hidrocor grosso 12 cores
Bloco criativo cores vivas
Bloco de papel A3 para desenho 140g/m 2 branco
Papel Color Set estampado 140g/m 2
Pasta Criativa Colorido Lumi A4
Giz de cera 12 cores
Anilina (cores: vermelho, azul, amarelo, verde)
Lantejoula grande (cores variadas)

1 caixa
1 caixa
2 caixas
2 blocos
2 blocos
1 unidade
1 unidade
1 caixa
4 vidros
2 pacotes

O material escolar adquirido deverá permanecer na residência do estudante e será solicitado, quando necessário, pelo(a) professor(a).
Obs.: A indicação de eventual marca do material constante desta lista é apenas uma sugestão, sendo sua aquisição de livre escolha em relação à marca e
ao fornecedor.

20-1098(M)

PLANO DE EXECUÇÃO OU DE UTILIZAÇÃO DO MATERIAL ESCOLAR 2021 – SEDE AQUARIUS
EDUCAÇÃO INFANTIL – GRUPO 3
MATERIAL

QUANTIDADE

OBJETIVO

METODOLOGIA

PERÍODO

Anilina para alimentos (sugestão:
azul, verde, vermelha, amarela)

01 de cada cor

Desenvolver a percepção visual.

Colorir atividades.

1o e 2o semestres.

Bloco de papel A3 para desenho
140 g/m² branco

03 unidades

Desenvolver a percepção visual,
coordenação motora. Realizar
atividades diversas.

Giz de cera grosso
(triangular ou jumbo)

01 caixa

Desenvolver a criatividade e a
coordenação motora.

Giz de cera 12 cores

01 caixa

Desenvolver a criatividade e a
coordenação motora.

Hidrocor grosso (12 cores)

02 caixas

Lantejoula grande (cores variadas)

02 pacotes

Lápis de cor jumbo (12 cores)

1 caixa

Papel Color Set estampado 140g/m 2

Desenvolver a percepção visual,
coordenação motora.
Desenvolver a criatividade e a
coordenação motora.
Possibilitar atividades com
texturas, cores e tamanhos
variados.

Desenho, recorte e colagem nos
projetos CEM, projeto MIL, Oficina
Literária e Mostra de Projetos e
atividades desenvolvidas em sala de
aula.
Desenho, pintura na confecção de
murais, nos projetos e atividades em
sala de aula
Desenho, pintura na confecção de
murais, nos projetos e atividades em
sala de aula
Desenho, na confecção de murais, nos
projetos e atividades em sala de aula

1o e 2o semestres.

1o semestre

2o semestre
1o e 2o semestres.

Colagem, montagem de murais, painéis.

1o e 2o semestres.

Desenvolver a criatividade e a
coordenação motora.

Desenho, pintura na confecção de
murais, nos projetos e atividades em
sala de aula

1o e 2o semestres.

01 unidade

Desenvolver a criatividade e a
coordenação motora. Montagem
de murais e painéis.

Desenho, colagem, recorte, murais.

1o e 2o semestres.

Bloco criativo (cores vivas)

02 blocos

Trabalhar com diferentes
técnicas de artes.

Pasta Criativa Colorido Lumi A4

01 unidade

Desenvolver a criatividade e a
coordenação motora. Registrar
as atividades.

Desenho, recorte e colagem nos
projetos CEM, projeto MIL, Oficina
Literária e Mostra de projetos
Desenho, recorte e colagem nos
projetos CEM, projeto MIL, Oficina
Literária e Mostra de projetos

1o e 2o semestres.

1o e 2o semestres.

Obs.: A indicação de eventual marca do material constante desta lista é apenas uma sugestão, sendo sua aquisição de livre escolha em relação à marca e ao
fornecedor.
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 MATERIAL INDIVIDUAL:

MATERIAL INDIVIDUAL E ESCOLAR 2021 – SEDE AQUARIUS
EDUCAÇÃO INFANTIL – GRUPO 4

01 colher*
01 prato*
01 copo*
* (sugerimos utensílios de inox com o nome da criança gravado)
01 camisa de malha, tamanho adulto (será usada como avental)
02 classificadores (sugestão: padrão Colégio Anchieta)
01 pasta poliondas 6 cm
01 caderno, capa dura (sugestão: Linguagem coleção Kids) – 50 folhas
01 caderno de desenho com folhas sem pauta, A4, capa dura, espiral, 80 folhas, 120g/m 2
01 estojo contendo 2 lápis grafite jumbo, borracha, apontador com depósito, 01 caixa de lápis de cor – 12 cores (grande), 01 tesoura sem ponta (no caso
da criança canhota, tesoura específica para canhoto), 01 tubo de cola branca líquida 40g
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:
Os materiais de uso individual relacionados acima só serão entregues no retorno às aulas presenciais, atendendo ao protocolo de
distanciamento social, na data a ser comunicada pela escola. Exceto o estojo que permanecerá na mochila do(a) aluno(a).
Para a entrega, os mesmos devem estar identificados com etiqueta, contendo o nome e o grupo do(a) aluno(a).

 MATERIAL ESCOLAR:
Lápis de cor aquarelável 12 cores
Giz de cera 12 cores
Hidrocor grosso 12 cores
Hidrocor fino 12 cores
Bloco criativo cores vivas
Bloco de papel A3 para desenho 140g/m 2 branco
Papel Color Set estampado 140g/m 2
Pasta Criativa Colorido Lumi A4
Tecido de algodão cru
Lantejoula grande (cores variadas)
Anilina líquida alimentícia (verde, amarelo, azul e vermelho)

1 caixa
2 caixas
1 caixa
1 caixa
2 blocos
1 bloco
1 unidade
1 pasta
1 metro
2 pacotes
1 de cada cor

O material escolar adquirido deverá permanecer na residência do estudante e será solicitado, quando necessário, pelo(a) professor(a).
Obs.: A indicação de eventual marca do material constante desta lista é apenas uma sugestão, sendo sua aquisição de livre escolha em relação à marca e ao
fornecedor.

20-1098(M)

PLANO DE EXECUÇÃO OU DE UTILIZAÇÃO DO MATERIAL ESCOLAR 2021 – SEDE AQUARIUS
EDUCAÇÃO INFANTIL – GRUPO 4
MATERIAL

QUANTIDADE

OBJETIVO

METODOLOGIA

PERÍODO

Anilina líquida alimentícia
(sugestão: vermelha, azul,
verde e amarela)

01 de cada cor

Trabalhar com diferentes técnicas de
artes (Mostra de Arte)

Desenho, pintura nas aulas de Arte.

1o e 2o semestres.

Bloco criativo (cores vivas)

02 pacotes

Trabalhar com diferentes técnicas de
artes

Bloco de papel A3 para
desenho 140g/m 2 branco

01 bloco

Trabalhar com diferentes técnicas de
artes

Giz de cera 12 cores

02 caixas

Desenvolver coordenação motora

Hidrocor fino (12 cores)

01 caixa

Desenvolver coordenação motora,
percepção visual.

Hidrocor grosso (12 cores)

01 unidade

Desenvolver coordenação motora,
percepção visual.

Lantejoula grande (cores
variadas)

02 pacotes

Desenvolver a coordenação motora
fina e noção espacial

Lápis de cor aquarelável
(12 cores)

01 caixa

Desenvolver coordenação motora,
percepção visual.

Papel Color Set estampado A4
140 g/m 2

01 bloco

Desenvolver a coordenação motora,
criatividade e percepção visual

Pasta Criativa Colorido Lumi A4

01 pasta

Tecido de algodão cru

01 metro

Desenvolver a criatividade e a
coordenação motora. Registrar as
atividades.
Trabalhar com diferentes técnicas de
artes (Mostra de Arte)

Desenho, recorte e colagem nos projetos
CEM, projeto MIL, Oficina Literária e
Mostra de projetos
Desenho, pintura na confecção de
murais, nos projetos e atividades em sala
de aula
Desenho, pintura na confecção de
murais, nos projetos e atividades em sala
de aula
Desenho, pintura na confecção de
murais, nos projetos e atividades em sala
de aula
Desenho, pintura na confecção de
murais, nos projetos e atividades em sala
de aula
Colagem e atividades nas aulas de Arte e
na sala de aula.
Desenho, pintura na confecção de
murais, nos projetos e atividades em sala
de aula
Desenho, recorte e colagem nos projetos
CEM, projeto MIL, Oficina Literária e Mostra
de Projetos e atividades desenvolvidas em
sala de aula.
Desenho, recorte e colagem nos projetos
CEM, projeto MIL, Oficina Literária e
Mostra de projetos
Atividades desenvolvidas nas aulas de Artes.

1o e 2o semestres.

1o e 2o semestres.

1o e 2o semestres.

1o e 2o semestres.

1o e 2o semestres.
1o e 2o semestres.
1o e 2o semestres.

1o e 2o semestres.

1o e 2o semestres.
2o semestre

Obs.: A indicação de eventual marca do material constante desta lista é apenas uma sugestão, sendo sua aquisição de livr e escolha em relação à marca e ao
fornecedor.
20-1098(M)

 MATERIAL INDIVIDUAL:

MATERIAL INDIVIDUAL ESCOLAR 2021 – SEDE AQUARIUS
EDUCAÇÃO INFANTIL – GRUPO 5

01 colher*
01 prato*
01 copo*
* (sugerimos utensílios de inox com o nome da criança gravado)
01 camisa de malha, tamanho adulto (será usada como avental)
02 classificadores (sugestão: padrão Colégio Anchieta)
01 pasta poliondas 6 cm
01 caderno, capa dura (sugestão: Linguagem coleção Kids) – 50 folhas
01 caderno de desenho com folhas sem pauta, A4, capa dura, espiral, 80 folhas, 120g/m 2
01 estojo contendo: 2 lápis grafite jumbo, borracha, apontador com depósito, 01 caixa de lápis de cor – 12 cores (grande), 01 tesoura sem ponta (no caso
da criança canhota, tesoura específica para canhoto), 01 tubo de cola branca líquida 40g.
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:
Os materiais de uso individual relacionados acima só serão entregues no retorno às aulas presenciais, atendendo ao protocolo de
distanciamento social, na data a ser comunicada pela escola. Exceto o estojo que permanecerá na mochila do(a) aluno(a).
Para a entrega, os mesmos devem estar identificados com etiqueta, contendo o nome e o grupo do(a) aluno(a).

 MATERIAL ESCOLAR:
Lápis de cor aquarelável 12 cores
Giz de cera 12 cores
Hidrocor grosso 12 cores
Hidrocor fino 12 cores
Bloco criativo cores vivas
Bloco de papel A3 para desenho 140g/m 2 branco
Papel Color Set estampado 140g/m 2
Pasta Criativa Colorido Lumi A4
Tecido de algodão cru
Lantejoula grande (cores variadas)
Anilina líquida alimentícia (verde, amarelo, azul e vermelho)

1 caixa
2 caixas
1 caixa
1 caixa
2 blocos
1 bloco
1 unidade
1 pasta
1 metro
2 pacotes
1 de cada cor

O material escolar adquirido deverá permanecer na residência do estudante e será solicitado, quando necessário, pelo(a) professor(a).
Obs.: A indicação de eventual marca do material constante desta lista é apenas uma sugestão, sendo sua aquisição de livre escolha em relação à marca e ao
fornecedor.
20-1098(M)

PLANO DE EXECUÇÃO OU DE UTILIZAÇÃO DO MATERIAL ESCOLAR 2021 – SEDE AQUARIUS
EDUCAÇÃO INFANTIL – GRUPO 5
MATERIAL

QUANTIDADE

OBJETIVO

METODOLOGIA

PERÍODO

Anilina líquida alimentícia (cores: azul
verde, vermelha e amarela)

01 de cada cor

Trabalhar com diferentes
técnicas de artes (Mostra de Arte)

Desenho, pintura nas aulas de Arte.

1o e 2o semestres.

Bloco criativo (cores vivas)

02 unidades

Desenvolver a percepção visual,
coordenação motora

Desenho, recorte e colagem nos projetos CEM,
projeto MIL, Oficina Literária e Mostra de
projetos.

1o e 2o semestres.

Bloco de papel A3 para desenho
140 g/m2 branco

01 bloco

Trabalhar com diferentes
técnicas de artes

Desenho, pintura na confecção de murais, nos
projetos e atividades em sala de aula

1o e 2o semestres.

Giz de cera 12 cores

02 caixas

Desenvolver coordenação
motora

Desenho, pintura na confecção de murais, nos
projetos e atividades em sala de aula.

1o e 2o semestres.

Hidrocor fino (12 cores)

01 caixa

Desenvolver coordenação
motora, percepção visual

Desenho, pintura na confecção de murais, nos
projetos e atividades em sala de aula.

1o e 2o semestres.

Hidrocor grosso (12 cores)

01 caixa

Desenvolver coordenação
motora, percepção visual

Desenho, pintura na confecção de murais, nos
projetos e atividades em sala de aula.

1o e 2o semestres.

Lantejoula grande (cores variadas)

02 pacotes

Desenvolver a coordenação
motora fina e noção espacial

Colagem e atividades nas aulas de Arte e na
sala de aula.

1o e 2o semestres.

Lápis de cor aquarelável (12 cores)

01 caixa

Trabalhar com diferentes
técnicas de artes

Desenho, pintura na confecção de murais, nos
projetos e atividades em sala de aula.

1o e 2o semestres.

02 blocos

Desenvolver a coordenação
motora, criatividade e percepção
visual

Desenho, recorte e colagem nos projetos CEM,
projeto MIL, Oficina Literária e Mostra de
Projetos e atividades desenvolvidas em sala de
aula.

1o e 2o semestres.

Pasta Criativa colorido Lumi A4

02 pacotes

Trabalhar com diferentes
técnicas de artes

Desenho, recorte e colagem nos projetos CEM,
projeto MIL, Oficina Literária e Mostra de
Projetos e atividades desenvolvidas em sala de
aula.

1o e 2o semestres.

Tecido em algodão cru

01 metro

Desenvolver coordenação
motora e a criatividade

Atividades desenvolvidas nas aulas de Artes.

2o semestre

Papel Color Set estampado A4

Obs.: A indicação de eventual marca do material constante desta lista é apenas uma sugestão, sendo sua aquisição de livre escolha em relação à marca e ao
fornecedor.

20-1098(M)

 MATERIAL INDIVIDUAL:

MATERIAL INDIVIDUAL E ESCOLAR 2021 – SEDE AQUARIUS
ENSINO FUNDAMENTAL – 1º ano

01 caderno GRANDE, capa dura, 96 folhas
01 caderno de desenho com folhas sem pauta, A4, capa dura, espiral, 80 folhas, 120g/m 2
01 classificador rápido (sugestão: padrão do Colégio Anchieta)
01 conjunto de Material Dourado pequeno
01 marca texto amarelo
01 camisa de malha, tamanho adulto (será usada como avental)
01 pasta poliondas 6 cm
03 revistas de atividades infantis com cruzadinhas, palavras cruzadas (sugestão: revista Picolé)
01 estojo contendo: 2 lápis grafite 2B, borracha, lápis de cor 12 cores, apontador com depósito e cola branca líquida 40g, 01 tesoura sem ponta (no caso
da criança canhota, tesoura específica para canhoto)

Todos os materiais de uso individual relacionados devem estar identificados com etiqueta, contendo o nome e o ano do(a) aluno(a).

 MATERIAL ESCOLAR:
Lápis de cor aquarelável 12 cores
Giz de cera 12 cores
Hidrocor grosso 12 cores
Hidrocor fino 12 cores
Bloco criativo cores vivas
Bloco de papel A3 para desenho 140g/m 2 branco
Papel Color Set estampado 140g/m 2
Pasta Criativa Colorido Lumi A4
Tecido de algodão cru
Tecido estampado (estampas pequenas)
Anilina líquida alimentícia (preto, amarelo, azul e vermelho)
Carvão vegetal em bastão médio
Lantejoula grande (cores variadas)

1 caixa
2 caixas
1 caixa
1 caixa
2 blocos
2 blocos
1 unidade
1 pasta
1 metro
30 centímetros
1 de cada cor
1 caixa com 5 unidades
1 saquinho

O material escolar adquirido deverá permanecer na residência do estudante e será solicitado, quando necessário, pelo(a) professor(a).
Obs.: A indicação de eventual marca do material constante desta lista é apenas uma sugestão, sendo sua aquisição de livre escolha em relação à marca e ao
fornecedor.

20-1098(M)

PLANO DE EXECUÇÃO OU DE UTILIZAÇÃO DO MATERIAL ESCOLAR 2021 – SEDE AQUARIUS
ENSINO FUNDAMENTAL – 1º ano
MATERIAL

QUANTIDADE

OBJETIVO

METODOLOGIA

PERÍODO

Anilina líquida alimentícia
(cores: preto, azul, vermelha
e amarela)

01 de cada cor

Trabalhar com diferentes técnicas de
artes (Mostra de Arte)

Desenho, pintura nas aulas de Arte.

2a e 3a unidades

Bloco criativo (cores vivas)

02 blocos

Desenvolver a percepção visual,
coordenação motora

Bloco de papel A3 para desenho
140g/m2 branco

01 bloco

Trabalhar com diferentes técnicas
de artes

Carvão vegetal em bastão médio

1 caixa com
5 unidades

Trabalhar com diferentes técnicas
de artes

Giz de cera (12 cores)

02 caixas

Desenvolver a coordenação motora

Hidrocor fino (12 cores)

01 caixa

Desenvolver coordenação motora,
percepção visual

Hidrocor grosso (12 cores)

01 caixa

Desenvolver coordenação motora,
percepção visual

Lantejoula grande (cores variadas)

01 pacote

Desenvolver diversas técnicas de arte
e estimular a criatividade

Lápis de cor aquarelável (12 cores)

01 caixa

Desenvolver a percepção visual,
coordenação motora

Papel Color Set estampado
140 m/g 2

01 bloco

Desenvolver a coordenação motora,
criatividade e percepção visual

Pasta Criativo Lumi A4

01 pasta

Trabalhar com diferentes técnicas
de artes

Tecido em algodão cru

01 metro

Tecido estampado (estampas
pequenas)

30 cm

Trabalhar com diferentes técnicas de
artes (Mostra de Arte)
Trabalhar com diferentes técnicas de
artes (Mostra de Arte)

Desenho, recorte e colagem nos
projetos CEM, projeto MIL, Oficina
Literária e Expomática.
Desenho, pintura na confecção de
murais, nos projetos e atividades em
sala de aula
Desenho, pintura nas aulas de Arte
Desenho, pintura na confecção de
murais, nos projetos e atividades em
sala de aula.
Desenho, pintura na confecção de
murais, nos projetos e atividades em
sala de aula.
Desenho, pintura na confecção de
murais, nos projetos e atividades em
sala de aula.
Colagem e atividades nas aulas de
Arte e na sala de aula.
Desenho, pintura na confecção de
murais, nos projetos e atividades em
sala de aula.
Desenho, recorte e colagem nos
projetos CEM, projeto MIL, Oficina
Literária e atividades em sala de aula.
Desenho, recorte e colagem nos
projetos CEM, cenário da Oficina
Literária, projeto MIL.
Atividades desenvolvidas nas aulas de
Artes.
Atividades desenvolvidas nas aulas de
Artes.

1a, 2a e 3a unidades
1a, 2a e 3a unidades
2a e 3a unidades
1a e 2a unidades
1a, 2a e 3a unidades
1a, 2a e 3a unidades
1a e 2a unidades
1a e 2a unidades
1a, 2a e 3a unidades
1a, 2a e 3a unidades
2a e 3a unidades
2a e 3a unidades

Obs.: A indicação de eventual marca do material constante desta lista é apenas uma sugestão, sendo sua aquisição de livre escolha em relação à marca e ao
fornecedor.

20-1098(M)

MATERIAL INDIVIDUAL E ESCOLAR 2021 – SEDE AQUARIUS
ENSINO FUNDAMENTAL – 2º ano
 MATERIAL INDIVIDUAL:
01 caderno GRANDE, capa dura, brochura, 96 folhas
01 caderno de desenho com folhas sem pauta, A4, capa dura, espiral, 80 folhas, 120g/m 2
01 classificador (sugestão: padrão do Colégio Anchieta)
01 agenda
03 revistas diferentes de atividades infantis com caça-palavras e cruzadinhas (sugestão: Picolé)
01 estojo contendo: 1 caixa de lápis de cor, 02 lápis pretos no 02, 01 borracha, 01 apontador com depósito, 01 tesoura sem ponta (no caso da criança
canhota, tesoura específica para canhoto), 01 caixa de hidrocor 12 cores, 01 régua 15 cm, 01 marca texto amarelo, 01 tubo de cola branca líquida 40g
Todos os materiais de uso individual relacionados devem estar identificados com etiqueta, contendo o nome e o ano do(a) aluno(a).

 MATERIAL ESCOLAR:
Lápis de cor aquarelável 12 cores
Giz de cera 12 cores
Hidrocor grosso 12 cores
Hidrocor fino 12 cores
Bloco criativo cores vivas
Bloco de papel A3 para desenho 140g/m 2 branco
Papel Color Set estampado 140g/m 2
Pasta Criativa Colorido Lumi A4
Tecido de algodão cru
Tecido estampado
Anilina líquida alimentícia (preto, amarelo, azul e vermelho)
Carvão vegetal em bastão médio

1 caixa
1 caixa
1 caixa
1 caixa
2 blocos
1 bloco
1 unidade
1 pasta
1 metro
30 centímetros
1 de cada cor
1 caixa com 5 unidades

O material escolar adquirido deverá permanecer na residência do estudante e será solicitado, quando n ecessário, pelo(a) professor(a).
Obs.: A indicação de eventual marca do material constante desta lista é apenas uma sugestão, sendo sua aquisição de livre escolha em relação à marca e ao
fornecedor.

20-1098(M)

PLANO DE EXECUÇÃO OU DE UTILIZAÇÃO DO MATERIAL ESCOLAR 2021 – SEDE AQUARIUS
ENSINO FUNDAMENTAL – 2º ano
MATERIAL

QUANTIDADE

OBJETIVO

METODOLOGIA

Anilina líquida alimentícia (cores:
preto, amarelo, azul e vermelho)

01 de cada cor

Desenvolver a coordenação
motora e percepção visual

Bloco Color Set estampado 140m/g2

01 bloco

Desenvolver a coordenação
motora, criatividade e percepção
visual

Bloco criativo (cores vivas)

02 blocos

Desenvolver a percepção visual,
coordenação motora

Bloco de papel A3 para desenho
140 g/m 2 branco

01 bloco

Trabalhar com diferentes
técnicas de artes

Carvão vegetal em bastão médio

1 caixa com
5 unidades

Trabalhar com diferentes
técnicas de artes

Giz de cera (12 cores)

01 caixa

Desenvolver a coordenação
motora

Hidrocor fino (12 cores)

01 caixa

Desenvolver a criatividade e a
coordenação motora

Hidrocor grosso (12 cores)

01 caixa

Desenvolver a criatividade e a
coordenação motora

Lápis de cor aquarelável (12 cores)

01 caixa

Desenvolver a percepção visual,
coordenação motora

Pasta Criativa Colorido Lumi A4

01 pasta

Desenvolver a criatividade e a
coordenação motora. Registrar
as atividades

Tecido de algodão (estampado)

30 centímetros

Tecido em algodão cru

01 metro

Desenho, pintura nas aulas de
Arte
Desenho, recorte e colagem nos
projetos CEM, projeto MIL,
cenário da Oficina Literária, e
construção de maquetes.
Desenho, recorte e colagem nos
projetos CEM, projeto MIL,
Oficina Literária e Expomática.
Desenho, pintura na confecção
de murais, nos projetos e
atividades em sala de aula
Desenho, pintura nas aulas de
Arte
Desenho, pintura na confecção
de cartazes, nos projetos e
atividades em sala de aula.
Desenho, pintura na confecção
de cartazes, nos projetos e
atividades em sala de aula.
Desenho, pintura na confecção
de cartazes, nos projetos e
atividades em sala de aula.
Desenho, pintura na confecção
de cartazes, nos projetos e
atividades em sala de aula
Desenho, recorte e colagem nos
projetos CEM, cenário da
Oficina Literária, projeto MIL e
construção de maquetes
Confecção de cenário da Oficina
Literária, maquetes, cartazes.
Confecção de cenário e
atividades nas aulas de Artes.

Desenvolver a percepção visual,
coordenação motora
Trabalhar com diferentes técnicas
de artes (Mostra de Arte)

PERÍODO
1a e 2a unidades
1a, 2a e 3a unidades

1a, 2a e 3a unidades

1a, 2a e 3a unidades
2a e 3a unidades
1a, 2a e 3a unidades
1a, 2a e 3a unidades

1a, 2a e 3a unidades
1a, 2a e 3a unidades

1a, 2a e 3a unidades

2a e 3a unidades
2a e 3a unidades

Obs.: A indicação de eventual marca do material constante desta lista é apenas uma sugestão, sendo sua aquisição de livre escolha em relação à marca e ao
fornecedor.

20-1098(M)

MATERIAL INDIVIDUAL E ESCOLAR 2021 – SEDE AQUARIUS
ENSINO FUNDAMENTAL – 3º ano
 MATERIAL INDIVIDUAL:
01 Classificador
01 Agenda
02 cadernos de 96 folhas (modelo de 1 matéria – espiral)
01 caderno de desenho com folhas sem pauta, A4, capa dura, espiral, 80 folhas, 120g/m 2
02 revistas diferentes de atividades infantis com caça-palavras e cruzadinhas (sugestão: Picolé)
01 Estojo contendo: 1 caixa de lápis de cor 12 cores, 02 lápis pretos n o 02, 01 borracha, 01 apontador com depósito, 01 tesoura sem ponta (no caso da
criança canhota, tesoura específica para canhoto), 01 caixa de hidrocor 12 cores, 01 régua 15 cm, 01 marca-texto amarelo, 01 tubo de cola branca líquida 40g
Todos os materiais de uso individual relacionados devem estar identificados com etiqueta, contendo o nome e o ano do(a) aluno(a).

 MATERIAL ESCOLAR:
Lápis de cor aquarelável 12 cores

1 caixa

Giz de cera 12 cores
Hidrocor grosso 12 cores
Hidrocor fino 12 cores
Bloco criativo cores vivas

1 caixa
1 caixa
1 caixa
2 blocos

Bloco de papel A3 para desenho 140g/m 2 branco
Papel Color Set estampado 140g/m 2
Pasta Criativa Colorido Lumi A4

1 bloco
1 unidade
1 pasta

Anilina líquida alimentícia (preto, amarelo, azul e vermelho)
Tecido estampado
Carvão em bastão vegetal médio

1 de cada cor
30 centímetros
1 caixa com 5 unidades

O material escolar adquirido deverá permanecer na residência do estudante e será solicitado, quando necessário, pelo(a) professor(a).

Obs.: A indicação de eventual marca do material constante desta lista é apenas uma sugestão, sendo sua aquisição de livre escolha em relação à marca e
ao fornecedor.

20-1098(M)

PLANO DE EXECUÇÃO OU DE UTILIZAÇÃO DO MATERIAL ESCOLAR 2021 – SEDE AQUARIUS
ENSINO FUNDAMENTAL – 3º ano
MATERIAL

QUANTIDADE

OBJETIVO

Anilina líquida alimentícia (cores: preto,
amarelo, azul e vermelho)

01 de cada cor

Bloco Color Set estampado 140m/g2

01 bloco

Bloco criativo (cores vivas)

02 blocos

Desenvolver a percepção visual,
coordenação motora

Bloco de papel A3 para desenho
140 g/m 2 branco

01 bloco

Trabalhar com diferentes
técnicas de artes

Carvão vegetal em bastão médio

1 caixa com
5 unidades

Trabalhar com diferentes
técnicas de artes

Giz de cera (12 cores)

01 caixa

Desenvolver a coordenação
motora

Hidrocor fino (12 cores)

01 caixa

Desenvolver a criatividade e a
coordenação motora

Hidrocor grosso (12 cores)

01 caixa

Desenvolver a criatividade e a
coordenação motora

Lápis de cor aquarelável (12 cores)

01 caixa

Desenvolver a percepção visual,
coordenação motora

Pasta Criativa Colorido Lumi A4

01 pasta

Desenvolver a criatividade e a
coordenação motora. Registrar
as atividades

Tecido em algodão cru

01 metro

Trabalhar com diferentes
técnicas de artes
(Mostra de Arte)

Desenvolver a coordenação
motora e percepção visual
Desenvolver a coordenação
motora, criatividade e percepção
visual

METODOLOGIA

PERÍODO

Desenho, pintura nas aulas de Arte

1a e 2a unidades

Desenho, recorte e colagem nos projetos
CEM, projeto MIL, cenário da Oficina
Literária, e construção de maquetes.
Desenho, recorte e colagem nos
projetos CEM, projeto MIL, Oficina
Literária e Expomática.
Desenho, pintura na confecção de
murais, nos projetos e atividades em
sala de aula

1a, 2a e 3a
unidades

Desenho, pintura nas aulas de Arte

2a e 3a unidades

Desenho, pintura na confecção de
cartazes, nos projetos e atividades em
sala de aula.
Desenho, pintura na confecção de
cartazes, nos projetos e atividades em
sala de aula.
Desenho, pintura na confecção de
cartazes, nos projetos e atividades em
sala de aula.
Desenho, pintura na confecção de
cartazes, nos projetos e atividades em
sala de aula
Desenho, recorte e colagem nos
projetos CEM, cenário da Oficina
Literária, projeto MIL e construção de
maquetes
Confecção de cenário e atividades nas
aulas de Artes.

1a, 2a e 3a
unidades
1a, 2a e 3a
unidades

1a, 2a e 3a
unidades
1a, 2a e 3a
unidades
1a, 2a e 3a
unidades
1a, 2a e 3a
unidades
1a, 2a e 3a
unidades

2a e 3a unidades

Obs.: A indicação de eventual marca do material constante desta lista é apenas uma sug estão, sendo sua aquisição de livre escolha em relação à marca e ao
fornecedor.

20-1098(M)

MATERIAL INDIVIDUAL E ESCOLAR 2021 – SEDE AQUARIUS
ENSINO FUNDAMENTAL – 4º ano
 MATERIAL INDIVIDUAL:
01 agenda
02 cadernos grandes, pautados, capa dura, 96 folhas
01 caderno de desenho com folhas sem pauta, A4, capa dura, espiral, 80 folhas, 120g/m 2
01 classificador (sugestão: padrão do Colégio Anchieta)
01 estojo contendo: 01 caixa de lápis de cor 12 cores, 01 marcador de texto, 01 caixa de hidrocor 12 cores, 01 apontador com depósito, 02 lápis pretos
nº 02, 04 canetas esferográficas (02 azuis e 02 verdes), 01 régua pequena, 01 tesoura sem ponta (no caso da criança canhota, tesoura específica para
canhoto), 01 tubo de cola branca líquida 40g, 01 borracha
Todos os materiais de uso individual relacionados devem estar identificados com etiqueta, contendo o nome e o ano do(a) aluno(a).

 MATERIAL ESCOLAR:
Lápis de cor aquarelável 12 cores
Giz de cera 12 cores
Hidrocor grosso 12 cores
Hidrocor fino 12 cores
Bloco criativo cores vivas
Bloco de papel A3 para desenho 140g/m 2 branco
Papel Color Set estampado 140g/m 2
Pasta Criativa Colorido Lumi A4
Folha de acetato tamanho A4

1 caixa
1 caixa
1 caixa
1 caixa
1 bloco
1 bloco
1 unidade
1 pasta
2 folhas

O material escolar adquirido deverá permanecer na residência do estudante e será solicitado, quando necessário, pelo(a) professor(a).

Obs.: A indicação de eventual marca do material constante desta lista é apenas uma sugestão, sendo sua aquisição de livre escolha em relação à marca e ao
fornecedor.

20-1098(M)

PLANO DE EXECUÇÃO OU DE UTILIZAÇÃO DO MATERIAL ESCOLAR 2021 – SEDE AQUARIUS
ENSINO FUNDAMENTAL – 4º ano
MATERIAL

QUANTIDADE

OBJETIVO

METODOLOGIA

Bloco Color Set estampado
140 m/g2

01 bloco

Desenvolver a coordenação
motora, criatividade e percepção
visual

Bloco criativo (cores vivas)

02 blocos

Desenvolver a percepção visual,
coordenação motora

Bloco de papel A3 para
desenho 140 g/m 2 branco

01 bloco

Trabalhar com diferentes
técnicas de artes

Pasta Criativa Colorido
Lumi A4

01 pasta

Desenvolver a criatividade e a
coordenação motora. Registrar
as atividades

Giz de cera (12 cores)

01 caixa

Desenvolver a coordenação
motora

Hidrocor grosso (12 cores)

01 caixa

Desenvolver a criatividade e a
coordenação motora

Lápis de cor aquarelável
(12 cores)

01 caixa

Desenvolver a percepção visual,
coordenação motora

Folha de acetato tamanho A4

02 folhas

Trabalhar com diferentes
técnicas de artes (Mostra de
Arte)

Confecção de cenário e atividades nas
aulas de Artes.

2a e 3a unidades

Hidrocor fino (12 cores)

01 caixa

Desenvolver a criatividade e a
coordenação motora

Desenho, pintura na confecção de
cartazes, nos projetos e atividades em
sala de aula.

1a, 2a e 3a unidades

Desenho, recorte e colagem nos
projetos CEM, projeto MIL, cenário da
Oficina Literária, e construção de
maquetes.
Desenho, recorte e colagem nos
projetos CEM, projeto MIL, Oficina
Literária e Expomática.
Desenho, pintura na confecção de
murais, nos projetos e atividades em
sala de aula
Desenho, recorte e colagem nos
projetos CEM, cenário da Oficina
Literária, projeto MIL e construção de
maquetes
Desenho, pintura na confecção de
cartazes, nos projetos e atividades em
sala de aula.
Desenho, pintura na confecção de
cartazes, nos projetos e atividades em
sala de aula.
Desenho, pintura na confecção de
cartazes, nos projetos e atividades em
sala de aula

PERÍODO
1a, 2a e 3a unidades

1a, 2a e 3a unidades

1a, 2a e 3a unidades

1a, 2a e 3a unidades

1a, 2a e 3a unidades

1a, 2a e 3a unidades

1a, 2a e 3a unidades

Obs.: A indicação de eventual marca do material constante desta lista é apenas uma sugestão, sendo sua aquisição de livre escolha em relação à marca e ao
fornecedor.

20-1098(M)

MATERIAL INDIVIDUAL ESCOLAR 2021 – SEDE AQUARIUS
ENSINO FUNDAMENTAL – 5º ano
 MATERIAL INDIVIDUAL:
01 Caderno grande com 10 matérias
01 Monobloco
01 Classificador (sugestão: padrão do Colégio Anchieta)
01 Agenda
01 Flauta Doce Soprano Germânica
01 Estojo contendo: 01 caixa de lápis de cor 12 cores, 01 marcador de texto, 01 caixa de hidrocor 12 cores, 01 apontador com depósito, 02 lápis pretos
nº 02, 04 canetas esferográficas (02 azuis e 02 verdes), 01 régua pequena, 01 tesoura sem ponta (no caso da criança canhota, tesoura específica para
canhoto), 01 tubo de cola branca líquida 40g, 01 borracha

 MATERIAL ESCOLAR:
Lápis de cor aquarelável 12 cores

1 caixa

Hidrocor grosso 12 cores

1 caixa

Bloco de papel A3 para desenho 140g/m 2 branco

1 bloco

Papel Color Set estampado 140g/m 2

1 unidade

O material escolar adquirido deverá permanecer na residência do estudante e será solicitado, quando necessário, pelo(a) professor(a).

Obs.: A indicação de eventual marca do material constante desta lista é apenas uma sugestão, sendo sua aquisição de livre escolha em relação à marca e ao
fornecedor.

20-1098(M)

PLANO DE EXECUÇÃO OU DE UTILIZAÇÃO DO MATERIAL ESCOLAR 2021 – SEDE AQUARIUS
ENSINO FUNDAMENTAL – 5º ano
MATERIAL

QUANTIDADE

OBJETIVO

METODOLOGIA

PERÍODO

01 bloco

Desenvolver a coordenação motora,
criatividade e percepção visual

Desenho, recorte e colagem nos
projetos CEM, projeto MIL, cenário
da Oficina Literária, e construção de
maquetes.

1a, 2a e 3a
unidades

Bloco de Papel A3 para
desenho gramatura 180/m 2
branco

01 bloco

Registrar as atividades e desenvolver a
criatividade e a imaginação

Desenho, recorte e colagem nos
projetos CEM, Oficina Literária
projeto MIL e construção de
maquetes.

1a, 2a e 3a
unidades

Hidrocor grosso (12 cores)

01 caixa

Desenvolver a criatividade e a coordenação
motora

Desenho, pintura na confecção de
cartazes, nos projetos e atividades
em sala de aula.

1a, 2a e 3a
unidades

Lápis de cor aquarelável (12
cores)

01 caixa

Desenvolver a percepção visual,
coordenação motora

Desenho, pintura na confecção de
cartazes, nos projetos e atividades
em sala de aula

1a, 2a e 3a
unidades

Bloco Color Set estampado
140 m/g2

Obs.: A indicação de eventual marca do material constante desta lista é apenas uma sugestão, sendo sua aquisição de livre escolha em relação à marca e ao
fornecedor.

20-1098(M)

MATERIAL INDIVIDUAL E ESCOLAR 2021 – SEDE AQUARIUS
ENSINO FUNDAMENTAL II – 6º ano
 MATERIAL INDIVIDUAL:
01 Caderno grande com 10 matérias
01 Caderno grande com 02 matérias
01 Agenda 2021
01 pasta arquivo (colocar as avaliações, impressos, cartas, circulares)
01 Cola líquida pequena
01 Tesoura sem ponta
01 borracha branca

 MATERIAL ESCOLAR:
02 Blocos Criativo (sugestão: cores fortes e estampado não reciclado)
01 Bloco de papel A4 para desenho 180g/m 2 branco
Lápis HB e 6B (Uma unidade de cada)
01 caixa Lápis Aquarela com 12 cores
01 Circulo em MDF com diâmetro de + ou – 30cm
 MATERIAL DE MATEMÁTICA:
02 cadernos de 96 folhas (um para cada semestre)
01 régua de 30cm
01 par de esquadros
01 compasso
01 transferidor

MATERIAL ESPECÍFICO PARA LABORATÓRIO:
01 Jaleco de algodão, branco e manga longa (sugestão: padrão Colégio Anchieta)

20-1098(M)

PLANO DE EXECUÇÃO OU DE UTILIZAÇÃO DO MATERIAL ESCOLAR 2021 – SEDE AQUARIUS
ENSINO FUNDAMENTAL II – 6º ano
MATERIAL

QUANTIDADE

OBJETIVO

METODOLOGIA

PERÍODO

Bloco Criativo (sugestão:
cores fortes e estampado
não reciclado)

02 blocos

Desenvolver a criatividade e a
coordenação motora. Registrar as
atividades

Desenho, recorte e colagem em diversos projetos

1ª, 2ª e 3ª
unidades.

Lápis HB e 6B

02 lápis

Desenvolver diversas atividades em artes

Uso dos lápis em diversas modalidades de desenho
e sombreamento

01 bloco

Trabalhar com diferentes técnicas de Artes

Desenho, recorte e colagem em projetos

Bloco de papel A4 para
desenho 180g/m2 branco
Lápis Aquarela com
12 cores
Círculo em MDF com
diâmetro de 30cm

01 caixa
01 unidade

Desenvolver a criatividade com diferentes
técnicas em arte
Desenvolver a criatividade com diferentes
técnicas em arte

Exercícios com diversas técnicas em aquarela
Desenho, pintura e recorte e colagem em
diversos projetos

1ª, 2ª e 3ª
unidade
1ª, 2ª e 3ª
unidades.
2ª e 3ª
unidades
1ª, 2ª e 3ª
unidades

Obs.: A indicação de eventual marca do material constante desta lista é apenas uma sugestão, sendo sua aquisição de livre escolha em relação à marca e ao
fornecedor.

20-1098(M)

