
 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL - INFANTIL 1 

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 Escolar Utilização do material 

1 folha 
Papel celofane colorido nas cores primárias (azul 

ou vermelho ou amarelo) 
Exploração das cores 

1 folha Papel camurça  Exploração das cores 

3 folhas Cartolina branca Suporte para desenho e pintura 

3 potes (250ml) Tinta guache (cores variadas) Pintura 

1 unidade 

Rolinho de espuma para pintura 

em tamanho pequeno, com 

aproximadamente 5 cm 

Pintura 

1 unidade Camiseta de malha longa (pode ser usada) Pintura 

1 unidade 
Lixa grossa 

Suporte  

3 tubos 90g Cola branca Colagens 

1 bloco 
Folha A3 com 20 unidades, cor branca (gramatura 

180) 
Pintura 

1 fantoche Pode ser usado, em bom estado Estímulo tátil, visual, cinestésico 

 

Quantidade TRAZER NA MOCHILA DIARIAMENTE  

1 Copo de plástico uso pessoal (diário) 

3 Fraldas descartáveis 

1 Pomada para assadura 

1 Pacote de lenços umedecidos 

2 Mudas de roupas de acordo com o clima – preferência uniforme escolar 



 

 

1 Calçado de acordo com o clima 

1 Estojo com escova e creme dental infantil  

1 Toalha de banho. 

1 Repelente 

1 Protetor solar 

Todo o material deverá estar identificado com o nome do(a) aluno(a). 

 

MATERIAIS EM DESUSO QUE PODEM SER COLETADOS PELA FAMÍLIA  

Com o intuito de educar a consciência planetária, as crianças da Educação Infantil vivenciam situações de 
aprendizagem com materiais que não estão sendo utilizados em casa, atribuindo-lhes novos 
significativos. Sendo assim, sugerimos alguns materiais que podem ser doados para a escola devidamente 
higienizados: 
 

• Brinquedos de encaixe 

• Livros infantis de tecido ou plástico 

• Animais de borrachas 

• Frutas e comidinhas de plástico 

• Retalhos de tecidos 

• Grampos de madeira 

 

 

Obs: Escolher no mínimo um item acima sugerido para compor a lista de materiais. No decorrer do ano 
letivo, a professora poderá sugerir a coleta de alguns materiais em desuso para o desenvolvimento de 
situações de aprendizagem específicas da turma. 
 

 

 

 

 

 
 
 

Data de entrega do material escolar no Colégio (no período do estudante):   

30/01/2020– Quinta-feira  

Matutino: 7h30 às 12h | Vespertino: 13h20 às 17h50 

Local: Sala de Aula 

 


