
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º dia de aula: 27/01/2020 

Horário de adaptação: 

- Turma da Manhã: das 7h às 9h30 

- Turma da Tarde: das 13h30 às 15h30 

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 

02 potes 500g Massa para modelar atóxica. Modelagem. 

01 folha de cada 
Papel crepom nas cores primárias (azul, 
vermelho e amarelo). 

Exploração das cores e texturas. 

05 folhas Cartolina branca 240g 50x66 cm Suporte para desenho e pintura. 

1 caixa 

Giz de cera em tablete, com 12 cores. 

 

Desenho e pintura. 

02 potes de 250 ml 
de cada 

Tinta guache: amarela, azul e vermelha. Pintura. 

01 
Pincel de barba.    

Pintura. 

01 

Rolinho de espuma para pintura tamanho 
pequeno.  

 

Pintura. 

01 Tela 40x60 cm Pintura 

01 metro Tecido algodão crú Pintura e textura 

04 un. Lixa d’água nº 150 Suporte para desenho/textura 

01 estojo com 12 
cores 

Caneta hidrográfica ponta grossa jumbo  Desenho 

01 
Caderno brochura capa dura lisa azul medida 
14X20 cm 96 folhas 

Agenda e comunicação com família 

Entrega dos materiais e 
reunião de pais 

DATA 

22/01/2020 – 4ª feira 

Turma da Manhã: 8h 

Turma da Tarde: 13h30 

LOCAL Sala de aula 

    Lista de Materiais do(a) Aluno(a)  

do Infantil 2 

. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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:  

 

Jornais e revistas 

Utensílios de cozinha não cortantes (panela, colher, pegador, potes, tampas, etc) 

Acessórios de vestuário em desuso (fantasia, chapéu, colar, sapato, gravata ...) 

Rolinho do papel higiênico 

Pote de danone 

Cabides 

Camiseta P de adulto usada para pintura 

 

 

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 2 

. 


