
 

 

 

 

 

Obs.: As imagens têm o intuito de auxiliar no reconhecimento das características do material 

solicitado, sem referenciar marcas. O material não precisa ser exatamente igual ao referenciado 

na imagem. 

  

Quantidade 

  

  

Material 

  

Utilização do material 

01 Agenda escolar Marista Comunicação escola/ família 

01 bloco Papel A3 gramatura (120gr) Suporte para registro 

01 caixa 

Giz de cera grosso (183gr) 

 

Suporte para registro 

01 jogo 

Canetinhas hidrocor grossa 

 

Suporte para registro 

60 folhas Sulfite A3 branco Suporte para registro 

02 folhas Celofane Trabalhar com transparência 

01 folha Papel seda Estímulo tátil 

02 potes Massinha de modelar 500g Modelagem 

01 Tinta de tecido Impressão 

01 pote Tinta guache – 250ml Suporte para registro 

01 Vidro de esmalte Suporte para registro 

01 tubo Cola 110g Coordenação motora fina 

 

 

 

 

01 

TELA 20X30 cm 

 

 

 

 

 

Suporte para registro 

 

01 

 

Pincel de barba 

 

 

Estímulo tátil 

02 Lixas – grossa e fina Estímulo tátil 

Entrega dos materiais 

DATA 

30/1/2017 – Em horário 

a ser agendado pela escola 

com cada família. 

LOCAL 
SALAS DE AULA 

INFANTL 2 

     Lista de Materiais do(a) 

Aluno(a) do Infantil 2 



 

50 cm Algodão cru Pintura 

01 pacote Canudo grosso Sensibilização dos sentidos 

01 rolo Fita crepe Coordenação motora ampla 

01 rolo Duréx colorido Coordenação motora fina 

01 caixa 

Hastes flexíveis 

 

Suporte para registro 

01 folha 

Acetato grossa incolor 

 

Suporte para registro 

01 Esponja macia Estímulo tátil 

01 Fantasia Imaginação 

01 Camiseta branca lisa nº 04 Celebração da vida 

02 Fotos 3x4 recente 

Trabalhar a identidade 01 Foto postal da criança 10x15 

01 Foto postal da família 15x21 

 

LIVROS DIDÁTICOS E DE LITERATURA 

 

03 

Livros de literatura/ capas e 

páginas de papelão grosso e 

duras/caixa alta ou só gravuras 

 

Leitura 

 

Podem ser aproveitados livros 

usados, desde que estejam em 

bom estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Com o intuito de educar para a consciência planetária, as crianças da Educação Infantil 

vivenciam situações de aprendizagem com materiais que não estão sendo utilizados, 

atribuindo-lhes novos significados. Sendo assim, sugerimos alguns materiais em desuso que 

podem ser coletados na família e enviados para a escola devidamente higienizados:  

PODEM SER APROVEITADOS BRINQUEDOS USADOS, DESDE QUE ESTEJAM EM BOM 

ESTADO. 

1) Diversas sucatas 

2)  1 Boneca 

3)  1 Carrinho 

4)  1 Camiseta usada tamanho 4 

5)  1 garrafinha para água (squeeze) 

6)  1 Toalha americana de plástico 

7)  1 Toalha de rosto com o nome bordado 

8) 5 caixas de lenço de papel 

9) 1 caixa de plástico (15x30x15) identificada 

10) 1 Cavalinho upa-upa (SOMENTE NO MêS DE MAIO) 

 

Obs.: No decorrer do ano letivo, a professora poderá sugerir a coleta de alguns materiais em 

desuso para o desenvolvimento de situações de aprendizagem específicas de sua turma.  

 

 

 

Materiais 

em desuso que podem 

ser coletados na família 

do Infantil 2 


