
 

  

 

 

 

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 

2 potes 500gr Massa para modelar atóxica 
Modelagem e Coordenação 

motora fina. 

2 folhas Papel cartão coloridas 
Suporte para desenho e 

pintura. 

1 folha Papel cartão branca 
Suporte para desenho e 

pintura. 

1 Bloco 
Papel branco em tamanho 

A3, gramatura 180. 

Suporte para desenho e 

pintura. 

3 Lixas Grossa para madeira. 
Suporte para desenho e 

pintura. 

1 caixa 

Giz de cera curto triangular 

de espessura grossa, com 

12 cores. 

 

Desenho e pintura. 

2 Potes 
Tinta guache. 

 
Pintura. 

1 bisnaga 10ml 

Anilina líquida comestível 

nas cores primárias (azul, 

vermelho e amarelo). 

 

Pintura. 

Entrega dos materiais 

DATA 

30/1/2017 –  Em horário 

a ser agendado pela escola 

com cada família. 

LOCAL 
Salas de aula do 

Infantil 3 

Lista de Materiai do(a) Aluno(a)   

do Infantil 3 



 

1 

Esponja macia. 

 

 

Pintura. 

1 
Jogo de canetinha – 12 

cores (grossa) 
Pintura. 

1 Caixa Lápis de cor (triangular) Pintura. 

1 Tinta para tecido Pintura. 

2 Metros Fita mimosa 
Material diversificado para 

colagens. 

1 rolo Fita adesiva colorido Colagem. 

1 tela 20x30 cm Pintura. 

1 Tubo Cola glitter Pintura. 

1 Tubo 250gr Cola branca líquida escolar Colagem. 

1 tubo Tinta relevo dimensional Pintura. 

3 tubos Cola acripuff Pintura. 

3 potes Lantejoulas 
Material diversificado para 

colagens. 

3 pacotes Extra paper cil 
Suporte para desenho e 

pintura. 

2 rolo Fita kraft  – 10 m 
Colagem para exposição de 

cartazes. 

1 jogo Moldes de massinha 
Modelagem e Coordenação 

motora fina. 

1 pincel 

Chato nº 24 

 

Pintura 

2 potes 

 

Glitter 

 

Material diversificado para 

colagens. 

1 foto Filho com a pai 10x15 

Projetos Eu, família e o 

outro (autonomia, 

socialização). 

1 foto Filho 10x15 

Projetos Eu, família e o 

outro (autonomia, 

socialização). 



 

1 foto Família 10x15 

Projetos Eu, família e o 

outro (autonomia, 

socialização). 

1 foto Filho com a mãe 10x15 

Projetos Eu, família e o 

outro (autonomia, 

socialização). 

2 fotos 3x4 (recente) 

Projetos Eu, família e o 

outro (autonomia, 

socialização). 

   

MATERIAIS DE HIGIENE E USO PESSOAL 

1  
Camiseta tam.10 manga curta 

usada 

Para uso durante pintura 

com tinta 

1  
Almofada pequena encapada 

com corvin 
Para eventual descanso. 

1  

Muda roupa completa para 

imprevistos – com calcinha ou 

cueca, par de chinelos, meia 

Manter na mochila. 

2 Toalhas (jogo americano) 

Uso diário durante o 

lanche. 

1 pacote Lenços umedecidos. Manter na mochila. 

3 caixas Lenços de papel Higiene 

1 Garrafa Para água. 

 LIVRO DE LITERATURA  

DISCIPLINA COLEÇÃO AUTOR (ES) EDITORA 

 

 

 

Não quero 

Ana Oom 

Raquel Pinheiro 

FTD 

Literatura Pegue e leia 
Antônio Carlos 

Vilela 
FTD 

Literatura 
Livre a escolha dos 

responsáveis 

Livros de pop up 

ou de encaixe 
- 

 

 

 



 

  

 

 

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:  

 

 10 botões 

 Retalhos de tecidos 

 Bandeja de isopor 

 Peças de encaixe (plástico ou madeira) 

 2 revistas usadas 

 Forminhas de doce (brigadeiro) 

 Canudos 

 1 Boneca 

 1 Carrinho 

 1 Fantasia 

 1 Bola de borracha 

 Balões 

 CD´s usados 

 
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 3 

 

do Infantil 1 


