
 
 

 

 

ENTREGA DOS MATERIAIS 

DATA 
27 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 do material escolar 
individual 

1 
Camiseta de adulto – tamanho P 

(pode ser usada) 
Atividades artísticas 

1 

Caixa organizadora de plástico transparente 
13,5 litros 

 

 

Alocar material individual 

1 

Estojo de zíper com três divisões 

 

Organização de materiais de produção 
artística e escrita 

1 Pasta de elástico, polionda 2 cm, amarela 
Acomodação de kit leitura e dever de 

casa 

1 Pasta catálogo com 20 plásticos grossos 
Organizar as produções de textos e as 

sondagens de escrita e leitura 

1 
Tesoura escolar inox sem ponta – com nome 

gravado 
Recortar papel para aprimorar a 

coordenação motora fina 

1 Tubo de cola líquida branca – 37 g Colagem 

1 Tubo de cola bastão – 20 g Colagem 

  

Lista de Materiais do (a) Aluno (a) 

do Infantil 5 – 2021 
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1 

Jogo de Tangram 7 peças – em madeira ou 
plástico 

 

Trabalho de raciocínio lógico 

1 Tela para pintura – 30x40 Atividades artísticas 

1 

Estojo de caneta hidrográfica fina 12 cores 

 

Desenho e pintura 

1 
Caixa de lápis de cor triangular jumbo, com 12 

cores. 
Desenho e pintura 

1 

Caixa de ecogiz 6 lápis, 12 cores com apontador 

 

Desenho e pintura 

1 
Caneta stabilo preto n° 68/40 

 
Escrita 

2 Lápis grafite triangular jumbo Escrita 

1 

Apontador com depósito para lápis jumbo 

 

 

Manutenção do lápis grafite apontado 

1 

Borracha macia 

 

Escrita 

1 

Prancheta Duratex – tamanho A4 - exceto acrílica 

 

Registro nas atividades nos diferentes 
espaços de aprendizagem 

1 

Caneca de cerâmica branca, sem desenhos ou 
escritas e LISA 

 

Suporte para desenho, pintura para 
uma data especial 
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1 

Garrafa plástica resistente LISA – transparente – 
entre 300 e 500 ml 

 

 

Suporte para desenho, pintura para 
uma data especial 

 

MATERIAL DE REPOSIÇÃO DO ESTOJO 

Reposição no segundo semestre ou quando houver necessidade.  

• 2 Lápis grafite triangular jumbo  

• 1 Apontador com depósito para lápis jumbo 

• 1 Borracha macia 

• 1 Caixa de lápis de cor de triangular jumbo, com 12 cores 

• 1 Caixa de ecogiz 6 lápis, 12 cores com apontador 

• 1 Tubo de cola líquida branca – 37 g 

• 1 Cola bastão – 20 g 

 

REUNIÃO INFORMATIVA E PEDAGÓGICA 

• A Reunião Informativa acontecerá no dia 29 de janeiro, via Teams. 
✓ Das 11h às 12h30 – turno matutino 
✓ Das 17h às 18h30 – turno vespertino 

• O link da reunião será enviado via comunicado, posteriormente 

 

KIT LEITURA 

• A relação dos livros literários a serem adquiridos para o kit leitura será entregue na segunda semana de aula, 
via agenda do aluno ou por e-mail. 

 

OBSERVAÇÕES 

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

• Para facilitar a identificação da criança, pedimos que o nome e o sobrenome da criança estejam bordados 
na frente da camiseta do uniforme. 

 


