
 

 

 

 

 

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 

3 de 500g. Massa para modelar atóxica. Modelagem. 

2 Cartolina branca. Suporte para desenho e pintura. 

2 blocos 
Papel branco em tamanho A3, 

gramatura 150. 

Suporte para desenho e pintura. 

2 blocos 

Papel criativo colorido nas duas 

faces em tamanho A4, 

gramatura 180.  

Recorte e colagem. 

2 Lixa grossa. Suporte para desenho e pintura. 

1 caixa 

Giz de cera curto triangular de 

espessura grossa, com 12 

cores. 

 

Desenho e pintura. 

1 caixa 

Lápis de cor triangular de 

espessura grossa, com 12 

cores. 

 

Desenho e pintura. 

 

1 caixa Cola colorida, com 6 cores Desenho e pintura. 

1 
Pasta plática com elastico bem 

fininha, tamanho A3. 

Para envio de tarefas para casa. 

1 caixa 
Caneta hidrocor de espessura 

grossa, com 12 cores. 

Desenho e pintura. 

3 potes de 250 ml Tinta guache. Desenho e pintura. 

1 Agenda escolar Marista Comunicação entre escola/ família 

1 
Pasta de plástico grossa, 

tamanho A3 com elástico. 

Arquivo para atividade. 

1 
Pincel cabo longo, formato 

chato e em espessura média. 

Pintura. 

Entrega dos materiais 
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1 
Tesoura inox escolar, sem 

ponta. 

Recorte. 

3 tubos 
Cola branca líquida escolar 90 

g. 

Colagem. 

1 Cola extra adesivo PVA. Colagem de materiais recicláveis. 

1 Livro de literatura tema livre  Leitura. 

1 

Livro de literatura: Quer 

Brincar de Pique-Esconde? 

Isabella e Angiolina. Editora 

FTD 

1º semestre. 

Atividades e leitura. 

1 

Livro de literatura: O Jogo do 

Vai e Vem. Flávia Muniz. 

Editora FTD. 2º semestre. 

Atividades e leitura. 

MATERIAIS DE HIGIENE E USO PESSOAL 

1 Toalha americana Para o momento do lanche. 

1  Garrafa Para tomar água. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 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:  

 

1 camiseta usada tamanho adulto 

2 Bandejas de isopor; 

Retalhos de tecidos; 

02 CD´s usados.; 

4 Rolinhos de papelão que fica dentro do rolo de papel higiênico, alumínio, papel manteiga; 

5 Botões; 

1 Caixa de sapato; 

2 Garrafa PET; 

5 Potes de iogurtes limpos e variados; 

2 Revistas usadas; 

1 pedaço de papelão cortado com medidas de 30 /30; 

1 Maço de jornal usado; 

2 Potes de sorvete limpo com tampa; 

10 prendedores de roupas; 

10 Tampas de garrafas de plástico limpas (solicitamos que tenham cuidado de selecionar as 

tampinhas de garrafas de sucos ou refrigerantes, evitando de bebidas Alcoólicas). 

 
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 
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