
 
 

 

Lista de Materiais do(a) Aluno(a) do Infantil 3 – 2022 

ENTREGA DOS MATERIAIS 

DATA 
26 e 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 adulto branca tamanho P (pode ser 

usada e com gola redonda) 
Atividades artísticas 

1 

Tesoura escolar inox sem ponta 

 

Recortar papel para aprimorar a 
coordenação motora fina 

1 

Tela de pintura 30X40cm 

 

Atividades artísticas 

2m 
Plástico transparente (para mesa) cristal PVC - 

gramatura 0,15 
Suporte para desenho 

1m Tecido algodão cru grosso 

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

trabalho artístico com técnica 
diversificada 

  



 
 

 

QUANTIDADE MATERIAL UTILIZAÇÃO DO MATERIAL 

1 

Tábua para carne de pinus - 19x35cm 

 

Suporte para desenho, pintura para 
uma data especial 

1 

Caixa Biju Porta Joias – 20x20cm x 8 – MDF cru 

 

Suporte para desenho, pintura para 
uma data especial 

1 

Caixa organizadora de plástico transparente com 
tampa - 13,5 litros 

 

 

Alocar material individual 

4 

Canecas brancas de porcelana esmaltadas 325ml 

(para sublimação) 

 

Suporte para desenho, pintura para 
uma data especial (Chá dos Avós) 

2 

Big Giz De Cera Triangular Gizão Jumbo 12 
Cores 

 

Atividades diversificadas 

2 

Caneta hidrográfica jumbo 12 cores 

 

Atividades diversificadas 

2 

Cola Colorida 6 Cores 23g - com 6 cores 

 

Atividades diversificadas 

  



 
 

 

QUANTIDADE MATERIAL UTILIZAÇÃO DO MATERIAL 

2 

Pintura a dedo caixa com 6 potes – 30ml cada

 

Atividades diversificadas 

2 

Cola branca 37g 

 

Atividades diversificadas 

2 

Caneta marcador permanente porcelana 
cerâmica. Sugestão de cores: azul claro, rosa, 

roxo, marrom, verde, amarelo e laranja 

 

 

Atividades artísticas 

 

 

REUNIÃO INFORMATIVA E PEDAGÓGICA 

 A Reunião Informativa acontecerá no dia 29 de janeiro, sábado, 9h às 10h30, no Maristinha. 

 

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. 

 


