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• Bermuda, short saia ou calça

• Conjunto de agasalho, moletom ou tactel. 

• Camiseta regata ou manga longa. 

Para as aulas de Natação

• Touca, calção e roupão.

Para as aulas de Arte é obrigatóri o o uso de:

• Jaleco branco de mangas curtas com logomarca da escola e 
identificação.

Agasalho
Calça
Vestido / short
Conjunto Creche
Short saia
Bermuda
Camiseta manga longa
maiô
Sunga
Camiseta
Regata
Touca de natação

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

120,00
120,00
100,00
100,00

80,00
80,00
80,00
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00

TABELA UNIFORMES 2022

Uso diário:

• Tênis de qualquer cor com meias brancas.

Uniforme escolar

COLEÇÃO DE LIVROS JARDIM

VALOR DA COLEÇÃO R$ 950,00

Á VISTA  DINHEIRO                        R$                      900,00

DÉBITO                                                                                                 R$  950,70

CREDITO Á VISTA                                                                                 R$                      981,35

2X CARTÃO (2X508,06)                                                                         R$              1.016,12

3X CARTÃO (3X340,54)                                                                         R$              1.021,63

4X CARTÃO  (4X256,83)                                                                    R$                   1.027,33

5X CARTÃO   (5X206,60)                                                                       R$              1.033,03

6X CARTÃO (6X173,12)                                           R$                   1.038,73

7X CARTÃO  (7X149,88)                                                                        R$              1.049,18

8X CARTÃO  (8X131,90)                       R$                   1.055,26

9X CARTÃO    (9X117,92)                                                                       R$              1.061,34

10X CARTÃO  (10X106,77)                                                                    R$                   1.067,71

11X CARTÃO  (11X97,63)                                                                       R$                1.073,98

12X CARTÃO  (12X90,03)                                                                       R$               1.080,44

EDUCAÇÃO INFANTIL 



• O material deverá ser entregue na semana de 21/01 a 28/01/2022, nos seguintes horários: das 8h às 12h e das 14h às 17h. 
Caso o material não seja entregue na data ou uma semana após a matrícula, será cobrado a taxa de material anual
conforme contrato de prestação de serviços educacionais.
• Outros materiais didá�cos e/ou paradidá�cos poderão ser solicitados no decorrer do ano, conforme a necessidade dos projetos a serem 
desenvolvidos. 

 ORIENTAÇÕES IMPORTANTES 

Quant. Material pedagógico a ser u�lizado na escola Plano de execução

1 Mochila 
Material de uso individual, u�lizado pelo estudante ao longo do ano 
le�vo.

1 Caderno brochura 40fls
Material de uso individual, u�lizado pelo estudante ao longo do ano 
le�vo.

1 Caderno de caligrafia 
Material de uso individual, u�lizado pelo estudante ao longo do ano 
le�vo.

1

Estojo contendo:
• 3 lápis pretos nº 2;
• 2 borrachas;
• Apontador;
• Tesoura com ponta arredondada;
• Caixa de lápis de cor (12 cores);
• Caixa de giz de cera (12 cores);

.

1 Garrafa de água 
Material de uso individual, u�lizado pelo estudante ao longo do ano 
le�vo no momento do lanche.

Lista de Material em conformidade com a Lei Distrital Nº 4.311/2009 e com a Lei Federal Nº 12.886/2013
PROCON Rodoviária - Subsolo da Estação Rodoviária de Brasília, Plataforma D, Brasília – DF, Telefone: (61) 2104-1520

.

Objetivos Educacionais e Metodologias Empregadas - Lei Distrital Nº 4311/2009

 A Educação Básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da
cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores.
Obje�vos:
I) Oportunizar o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo;
II) Favorecer a compreensão do ambiente natural e social, do sistema polí�co, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a
sociedade;
III) Assegurar o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação
de a�tudes e valores;
IV) Propiciar o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida
social.
Metodologia:
A metodologia do trabalho pedagógico é diversificada e busca atender às necessidades de cada estudante. A Escola Master promove a
ar�culação entre teoria e prá�ca, vinculando a apropriação cogni�va por meio de a�vidades específicas, tais como: aulas exposi�vas, trabalhos
individuais e em grupo, pesquisas, seminários, projetos didá�cos, produções acadêmicas, ar�s�cas, musicais e teatrais, a�vidades espor�vas e 
despor�vas.

Agenda personalizada para uso diário do estudante

em todas as aulas durante o ano letivo. 

Todo o material deve ser etiquetado e reposto conforme

a necessidade 

1

 Brinquedo pedagógico (sugestão: quebra-cabeça de 
madeira – até 6 peças; blocos lógicos, blocos de encaixe, 
alinhavo, torre de forma geométrica)  

Material u�lizado pelo estudante ao longo do ano le�vo para os 
trabalhos pedagógicos em sala de aula (cores, tamanhos, 
quan�dades, formas, coordenação motora, percepção tá�l) . 

tamanhos, coordenação motora, percepção tá�l, rasgaduras).
1 Bloco colorido A3 – 180g

Material u�lizado pelo estudante ao longo do ano le�vo para os 
trabalhos pedagógicos de apoio e na fixação de conteúdo (cores, 

Quant. Material pedagógico a ser u�lizado na escola Plano de execução

1 Areia colorida – 500 g
Material u�lizado pelo estudante ao longo do ano le�vo para os 
trabalhos pedagógicos de apoio e para fixação de conteúdo 
(texturas e cores).

1 Bloco cria�vo 180g estampado 32 folhas (325 x 235 mm)
Material u�lizado pelo estudante ao longo do ano le�vo para os 
trabalhos pedagógicos de apoio e na fixação de conteúdo (cores, 
tamanhos, coordenação motora, percepção tá�l, rasgaduras).

É obrigatória a aquisição do material de uso individual e anual do aluno pelo responsável, podendo este optar por entregar a lista completa 

antes do início do primeiro dia de aula do aluno ou optar por pagar a taxa relativa ao material de uso anual no valor de R$ 200,00 (duzentos 

reais).



1 Caixa de giz de cera bicolor em lápis madeira
Material u�lizado pelo estudante ao longo do ano le�vo para os 
trabalhos pedagógicos (cores, tamanhos, coordenação motora, 
percepção tá�l).

1 Caixa de lápis de cor jumbo triangular com 12 cores
Material u�lizado pelo estudante ao longo do ano le�vo para os 
trabalhos pedagógicos (cores, tamanhos, coordenação motora, 
percepção tá�l).

1 Cartolina laminada prata
Material u�lizado pelo estudante ao longo do ano le�vo para os 
trabalhos pedagógicos (cores, tamanhos, coordenação motora, 
percepção tá�l).

2 m Contact – transparente
Material u�lizado pelo estudante ao longo do ano le�vo para os 
trabalhos pedagógicos de apoio e na fixação de conteúdo (cores, 
tamanhos, coordenação motora, percepção tá�l).

3 Folhas de E.V .A. (1 azul, 1 branca e 1 amarela)
Material u�lizado pelo estudante ao longo do ano le�vo para os 
trabalhos pedagógicos de apoio e para fixação de conteúdo (cores, 
tamanhos, coordenação motora, percepção tá�l).

3 Folhas de E.V .A. gli�er (1 roxa e 1 azul)
Material u�lizado pelo estudante ao longo do ano le�vo para os 
trabalhos pedagógicos de apoio e para fixação de conteúdo (cores, 
tamanhos, coordenação motora, percepção tá�l).

1 Jogo de letras móveis de plás�co
Material u�lizado pelo estudante ao longo do ano le�vo para os 
trabalhos pedagógicos de apoio e na fixação de conteúdo.

4 Lápis pretos padrão jumbo
Material de uso individual, u�lizado pelo estudante ao longo do ano 
le�vo.

2 Pacotes de lenços umedecidos 
Material de uso individual, u�lizado pelo estudante ao longo do ano 
le�vo para a higienização pessoal.

2 Pacotes de massa de E.V.A.
Material u�lizado pelo estudante ao longo do ano le�vo para os trabalhos 
pedagógicos nas aulas de Arte (cores, tamanhos, coordenação motora, 
percepção tá�l).

1 Pacote de palitos de picolé – 100 unidades – cru
Material u�lizado pelo estudante ao longo do ano le�vo para os 
trabalhos pedagógicos de apoio e na fixação de conteúdo.

1 Pacote de papel cartão cortado A4 – 20 folhas (branco)
Material u�lizado pelo estudante ao longo do ano le�vo para os 
trabalhos pedagógicos de apoio e na fixação de conteúdo (cores, 
tamanhos, coordenação motora, percepção tá�l).

2 Potes de massa de modelar – base amido (500 g)
Material u�lizado pelo estudante ao longo do ano le�vo para os 
trabalhos pedagógicos de apoio e na fixação de conteúdo (cores, 
tamanhos, formas, coordenação motora, percepção tá�l).

3
Potes de �nta guache 250 ml (1 azul, 1 amarelo e 1 
branco)

Material u�lizado pelo estudante ao longo do ano le�vo para os 
trabalhos pedagógicos de apoio e para fixação de conteúdo (cores, 
coordenação motora, percepção tá�l).

1 Pincel chato (nº 16)
Material u�lizado pelo estudante ao longo do ano le�vo para os 
trabalhos pedagógicos de apoio e na fixação de conteúdo 
(desenvolvimento motor).

1 Pacote de papel sulfite A4 (branco – 100 folhas)
Material u�lizado pelo estudante ao longo do ano le�vo para os 
trabalhos pedagógicos de apoio e para fixação de conteúdo (cores, 
tamanhos, coordenação motora, percepção tá�l).

1 Pasta catálogo preta (50 plás�cos) para por�ólio
Material de uso individual u�lizado pelo estudante ao longo do ano 
le�vo para a organização dos trabalhos pedagógicos – por�ólio.

1 Pc Lantejoula 
Material de uso individual, u�lizado pelo estudante ao longo do ano 
le�vo para o Projeto de Leitura.

1 Pincel batedor de espuma nº 6 ou nº 8
Material u�lizado pelo estudante ao longo do ano le�vo para os 
trabalhos pedagógicos de apoio e na fixação de conteúdo 
(desenvolvimento motor).

1 Rolo de fita adesiva
Material u�lizado pelo estudante ao longo do ano le�vo para os 
trabalhos pedagógicos de apoio e na fixação de conteúdo.

1 Rolo de fita crepe marrom (25 x 50)
Material u�lizado pelo estudante ao longo do ano le�vo para os 
trabalhos pedagógicos de apoio e na fixação de conteúdo.

1 Rolo de papel crepom (cores variadas)
Material u�lizado pelo estudante ao longo do ano le�vo para os 
trabalhos pedagógicos de apoio e na fixação de conteúdo.

1 Tela para pintura (branca – 24 x 30) Material de uso individual, u�lizado pelo estudante no Projeto 

4 m TNT (2 m amarelo e 2 m verde)
Material u�lizado pelo estudante ao longo do ano le�vo para os 
trabalhos pedagógicos de apoio e na fixação de conteúdo.

4 Tubos de cola líquida (110 g)
Material u�lizado pelo estudante ao longo do ano le�vo para a 
colagem dos trabalhos pedagógicos de apoio e na fixação de 
conteúdo.

1 Tubo de cola de E.V .A. (90 g)
Material u�lizado pelo estudante ao longo do ano le�vo para a 
colagem dos trabalhos pedagógicos de apoio e na fixação de 
conteúdo.

1 Pacote de cartolina A4 (branca – 50 folhas) Material u�lizado pelo estudante ao longo do ano le�vo para os 
trabalhos pedagógicos de apoio e na fixação de conteúdo (cores, 

Todo o material deverá ser iden�ficado
tamanhos, coordenação motora, percepção tá�l).

Material u�lizado pelo estudante ao longo do ano le�vo para os 
trabalhos pedagógicos de apoio e na fixação de conteúdo.1 Pc gliter 


	Página 1
	Página 2
	Página 3

