
 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL - INFANTIL 4 

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 

2 potes (150g) Massa para modelar atóxica Modelagem 

1 folhas Cartolina branca Suporte para desenho e pintura 

40 folhas Papel branco em tamanho A3, gramatura 180 Suporte para desenho e pintura 

50 folhas 

Papel criativo colorido nas duas 

faces em tamanho A4, gramatura 

120 

Recorte e colagem 

1 caixa (12 cores) 
Lápis de cor de espessura fina 

 

Desenho e pintura 

 

1 estojo (12 cores) Canetinhas grossas Desenho e pintura 

2 unidades 
Lápis grafite triangular de espessura grossa, sem 

personagem 
Escrita 

1 unidade 
Apontador para lápis de espessura 

grossa 
Manutenção dos lápis apontados 

1 unidade Borracha macia Escrita 

2 potes (250g) Tinta guache (cores variadas) Pintura 

1 unidade 

Pincel cabo longo, formato chato e em espessura 

grossa nº 8 

 

Pintura 

1 unidade 
Tesoura inox escolar, sem ponta. Com o nome 

gravado 
Recorte 

2 tubos (90g) Cola branca líquida escolar Colagem 

1 tubo (10g) Cola escolar em bastão Colagem 

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

2 pastas Pasta de grampos Envio dos registros 



 

 

1 pasta Pasta de grampos. Para atividades de Inglês 

1 caderno Caderno de desenho grande (48 folhas) Escrita e desenhos 

1 Pasta com elástico Para tarefas 

1 unidade 

Rolinho de espuma para pintura em tamanho 

pequeno, com aproximadamente 5 cm. 

Pintura. 

1 estojo 

Tinta aquarela Desenho e pintura 

1 unidade Estojo com escova e creme dental infantil Higiene pessoal 

1 garrafinha Garrafinha para água Trazer na mochila diariamente 

1 unidade Repelente  Higiene pessoal 

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: 
 

• Acessórios (bolsas, colares, chapéu, luvas, etc.) 

• Frutas e comidinhas de plástico 

• Fantasias, máscaras, óculos, etc. 

• Tampas de garrafas pet. 

• Jogos, quebra-cabeça, etc. 

• Rolhas de cortiça 

• Retalhos de tecidos 

• Grampos de madeira 

• Bandejas de gelo para mistura de tintas e seleção de materiais. 

• Botões diversos 

• Livros infantis 

 

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 

 


