
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º dia de aula: 27/01/2020 

Horários: 

- Turma da Manhã: das 7h às 11h30 

- Turma da Tarde: das 13h30 às 18h00 

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 

01 pote 500gr Massa para modelar atóxica. Modelagem. 

01 pote 500gr Massa de modelar com argila.  Modelagem. 

100 fls 
Papel branco em tamanho A3, 

gramatura 180. 

Suporte para desenho e pintura. 

01 bloco 
Papel cartonado colorido nas duas 

faces em tamanho A3.  

Recorte e colagem. 

02 Lixa grossa para madeira. Suporte para desenho e pintura. 

01 caixa 

Giz de cera curto triangular de 

espessura grossa, com 12 cores. 

 

Desenho e pintura. 

01 caixa 

Lápis de cor triangular de espessura 

grossa, com 8 cores.  

 

Desenho e pintura. 

 

01  

Rolinho de espuma tamanho pequeno. 

               

Pintura.  

 
 
 

Entrega dos materiais e 
reunião de pais 

DATA 

22/01/2020 – 4ª feira 

Turma da Manhã: 9h 

Turma da Tarde: 14h30 

LOCAL Sala de aula 

    Lista de Materiais do(a) Aluno(a)  

do Infantil 4 



 

01 estojo 
Caneta hidrocor de espessura grossa, 

com 12 cores. 

Desenho. 

01 pote de 250ml de cada Tinta guache: preta, branca e verde  Pintura. 

01 

Pincel cabo longo, formato chato e em 

espessura nº 14.  

 

Pintura. 

01 frasco 20 ml Tinta nankin de qualquer cor Pintura. 

01 
Tesoura inox escolar, sem ponta. 

Gravada com nome. 

Recorte.  

01 frasco de 225 ml Cola branca líquida escolar. Colagem. 

01 
Cola escolar em bastão, com 10 

gramas.  

Colagem. 

01 de cada  
Caneta de retroprojetor: preta e outra de 

qualquer cor 

Desenho e escrita. 

01 m 
Tecido Algodão Crú Pintura e confecção de sacola para 

trabalhos 

01 pote 250 ml Tinta acrílica (qualquer cor) Pintura. 

01 
Pasta Polionda tamanho ofício 

qualquer cor 

Arquivar tarefa de casa 

01 Estojo Tinta Aquarela (12 cores) Pintura 

01 bloco Papel de textura visual A4 Suporte do desenho 

01 Caneta hidrocor preta Desenho 

01 

Agenda escolar 2019 espiral tamanho 

22cm x 14 cm 

Comunicação 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 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:  

 

Livros de histórias infantis 

Botões de diversos tamanhos 

Camiseta usada de adulto para pintura 

Molas (tipo espiral de caderno) 

Cones de lã, retrós de linha 

Palitos de sorvete 

 

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 4 

. 


