
 

 

 

 

 

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 

 

Massa para modelar 
atóxica - pote 500 g  
 

 
Modelagem 

3 

 
Esponja macia 
  

 
Estímulo tátil 

1 

 
Pincel de barba 
    

 
Estímulo tátil 

1 

 
Bloco colorido Criativo 
80 ou 120 g, 32 folhas 
(8 cores) 

 

 
Suporte e pintura 

1 

 
Bloco de folhas 
brancas A3, 180 g 
 

 
Suporte e pintura 

2 

 
Caneta giz líquido              

 

 
Desenho e pintura 

1 

Estojo de canetinhas hidrocor de 
espessura grossa, lavável (12 
cores)  

 
 
 

Desenho e pintura 

1 

Caixa de giz de cera retrátil 
 
 
 

Desenho e pintura 

Entrega dos materiais 

DATA 30/01/2020 (13h30 às 18h) 

LOCAL Sala de aula 

    Lista de Materiais do(a) Aluno(a)  

do Infantil 1 



 

2 

 
Tubos de cola  
escolar líquida, 110 g 
 
 

 
Colagem 

 

4 

 

 
Lixas d’água preta 
 

 
Suporte para desenho e pintura 

1 cada cor 

 

Tinta grache 250 g  
azul, amarelo, vermelho  
e verde 
 

 
Pintura 

 

2 

 

 
Potes de “bolinhas  
de sabão”  

 
Psicomotricidade 

1 

 
Rolo de fita adesiva  
transparente  
45 mm x 45 mm 
 

 
Montagem de mural 

1 

 
Rolo de fita crepe 3777  
36 mm x 50 mm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 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 livro de Literatura Infantil capa dura, musical, tridimensional, textura - faixa etária 0 a 1 ano 

1 forma de alumínio (pão, bolo ou pudim) 

1 forma de gelo ou cupcake 

1 camiseta do uniforme do Marista (tamanho maior para uso com tinta) 

Acessórios (bolsas, relógios, colares, chapéu, luvas etc) 

1 colher de madeira grande 

Botões grandes, tecidos, fitas, rendas, novelos de lã, barbantes, passa fita, retalhos de couro etc. 

Lantejoulas tamanhos variados, penas, plumas, miçangas etc. 

Utensílios de cozinha para brincadeira de casinha (panelas pequenas, canequinhas e copos inquebráveis, 

colheres etc.) 

Animais de borracha grandes 

15 unidades de bolas coloridas (piscina de bolinhas) 

5 pratos de papelão 

Tampas de garrafa de plástico e de metal 

Equipamentos eletrônicos (teclado de computador, mouse, telefone antigo, celular, calculadoras etc.) 

Fantasias, máscaras, óculos etc. 

Objetos feitos de tecido, borracha, pele e/ou couro (bolas pequenas, borracha, escova de cabelo pequena, 

lenços de pano etc.) 

Objetos de madeira (espátula de pau, descanso de panela, argolas grandes, massageadores, pregadores de roupa 

grande etc.) 

Objetos de metal (correntes, chave, tigelas de metal, forminhas, betedor de ovos, concha, latas, peneiras etc.) 

Objetos naturais (conchas e estrelas do mar, pedaços de taquara ou bambu, pedras pequenas, esponjas naturais, 

rolhas etc) 

Materiais 

em desuso que podem 

ser coletados na família 

do Infantil 1 

 

do Infantil 1 



 

Objetos de plástico (potes com tampas de tamanhos variados, copos, pratos, bacias, cones, canudos etc) 

2 flutuadores com furo no meio (espaquete/macarrão) 

1 cabo de vassoura de madeira 

5 zíper de tamanhos variados 

3 bob de cabelo com velcro colorido e de tamanhos variados 

Rolos de linhas tamanhos grandes / retrós / carretel 

10 rolos de papel higiênico (miolo) 

1 brinquedo de madeira ou de encaixe compatível com a idade 

1 boneca e/ou carrinho 

30 sacolas plásticas de mercado 

Caixa plástica transparente com tampa 11 litros (para guardar materiais de uso individual do aluno) 

Caixa organizadora transparente com tampa 20 litros 

 
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.  

HIGIENE E ALIMENTAÇÃO 

Quantidade/Material Finalidade do Material 

1 copo com tampa (infantil) Alimentação - uso pessoal 

1 escova de dentes (com proteção apenas nas cerdas) Higiene - uso pessoal 

4 pacotes de toalha umidecida (espessura grossa) Higiene - uso pessoal 

1 pomada para assadura Higiene - uso pessoal 

1 tubo de creme dental (sem flúor) Higiene - uso pessoal 

1 toalha de banho Higiene - uso pessoal 

1 travesseiro  

1 lençol de berço com elástico  

 

UNIFORME ESCOLAR: 

O uso do uniforme escolar completo é obrigatório para todos os alunos no ambiente escolar (camiseta, calça, 
bermuda, blusão, moletom com capuz, jaqueta, short-saia feminina).  
Na Educação Física: camiseta, calça, regata, bermuda e tênis. 
Fornecedores:   
- DI LUNAS (Rua Elizário de Carli, 19, Bairro Santa Tereza - Joaçaba, SC - Fone: (49)3522-0841). 
- MARGIL SPORTS (Rua Dorival de Brito, 33 - Herval d’Oeste, SC - Fone: (49) 3554-2306).  


