
 

 

 

ENTREGA DOS MATERIAIS 

DATA 
22 de janeiro 

Das 7h30 às 12h30 e das 13h30 às 18h30 

LOCAL Maristinha Pio XII – Salas de aula 

 
Observações: 

• As imagens têm o intuito de auxiliar no reconhecimento das características do material solicitado, sem 
referenciar marcas. 

• Os itens listados fazem parte dos materiais de uso individual do aluno.   

• Todo material deve ser identificado com o nome e o sobrenome da criança. 

 

QUANTIDADE MATERIAL UTILIZAÇÃO DO MATERIAL 

1 

Mochila escolar 

 

Armazenamento dos pertences 
individuais 

1 Camiseta adulto (usada) Pintura 

1 Tesoura escolar inox sem ponta 
Recortar papel para aprimorar a 

coordenação motora fina 

1 

Tela de pintura 30X40 

 

Pintura 

4,5 Metros de tecido algodão cru grosso 

Identificação do espaço individual, 
confecção da sacolinha do kit leitura e 

trabalho artístico com técnica 
diversificada 

1 Caneca de louça branca e lisa 

Suporte para desenho, pintura e 
confecção e figurinos para 

representações cênicas de uma data 
especial 

1 
Toalha de mão social para bordar – simples, cor 

branca. 

Suporte para desenho, pintura e 
confecção e figurinos para 

representações cênicas de uma data 
especial 

Lista de Materiais do(a) Aluno(a) 

do Infantil 3 – 2020 



 

 

 

 
Com o intuito de educar para a consciência planetária e estimular a experimentação, as descobertas pela própria 
criança, proporcionando a criatividade, o mundo da fantasia e a imaginação, as crianças da Educação Infantil 
vivenciam situações de aprendizagem com materiais não estruturados, em desuso, que não estão sendo utilizados, 
atribuindo-lhes novos significados. Sendo assim, sugerimos alguns materiais que podem ser coletados na família e 
enviados para a escola devidamente higienizados e organizados. 
 
Atenção: os materiais não estruturados devem ser entregues junto com os demais. 
 
 

 
MATERIAIS EM DESUSO 

 

• Tampas de garrafas pet 

• Rolhas de cortiça 

• Retalhos de madeira 

• Retalhos de tecidos/rendas. 

• Sobras de canos de PVC 

• Sobras industriais: Fio de luz, arames, etc... 

• Sobras de pastilhas e azulejos 

• Rolos e cones de papelão (sobras de papel toalha, fitas, barbantes e outros). 

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

• Caixas de variados tamanhos  

• Esponjas de variados tamanhos 

• Chapas de raio X 

• Revistas usadas 

• Utensílios de plástico, acrílico, de madeira, inox, vidro, ferro, borracha, silicone, alumínio, etc como: 
bacias, panelas, bol, colher de pau,...) 

• Equipamentos eletrônicos (teclados de computador, mouse, telefone antigo, celular, calculadoras, 
máquinas de datilografia etc.) 

• Pegador de gelo e de macarrão 

• Forminhas de plástico ou metal utilizadas para fazer biscoitos 

• Colheres de vários tamanhos 

• Tampas de panela 

• Molas 

• Retroprojetores ou projetores 

• Luminárias 

• Tampas de latas de alumínio 
 

 
MATERIAIS NATURAIS 

 

• Pedras 

• Conchas 

• Sementes 

• Pinhas/cabaças/coco, etc... 

• Penas e plumas 

• Carvão 
 

 
  

Materiais em desuso que podem ser 

coletados na família 



 

 

 
Obs.: No decorrer do ano letivo, a professora poderá sugerir a coleta de outros materiais em desuso para o 
desenvolvimento de situações de aprendizagem específicas de sua turma. 
 

REUNIÃO INFORMATIVA E PEDAGÓGICA 

• A Reunião Informativa acontecerá no dia 25/1, sábado. 
✓ Das 11h às 12h30 – turno matutino e vespertino 

 

KIT LEITURA 

• A relação dos livros literários a serem adquiridos para o kit leitura será entregue na primeira semana de 
aula, via agenda do aluno. 

 

OBSERVAÇÕES 

• Todo material e uniforme deve ser identificado com o nome e o sobrenome da criança. 

• Em nossa sala, organizaremos um espaço para leitura. Para tal, solicitamos a colaboração de diversos 
portadores de texto, que já não são mais utilizados em casa, tais como: revistas, gibis, jornais, livros de 
literatura infantil e livros de receitas, entre outros. 

 


