
 
 

 

Lista de Materiais do(a) Aluno(a) do Infantil 4 – 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 com rodinha 

 

Armazenamento do material escolar 
individual 

1 
Camiseta adulto tamanho P (pode ser usada e com gola 

redonda) 
Atividades artísticas 

1 

Prancheta Duratex – exceto acrílica – tamanho A4 

 

Registro nas atividades nos 
diferentes espaços de 

aprendizagem 

1 
Pasta polionda, espessura 2,0cm, vermelha, com 

elástico 
Acomodação de kit leitura e dever 

de casa 

2 

Kits de tinta aquarela 

 

Momentos de pinturas e atividades 
artísticas plásticas 

1 

Tela de pintura 30X40cm 

 

Atividades artísticas 

1 

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

 

Alocar material individual 

  

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiM5emMnbDPAhUOOZAKHRuCB8cQjRwIBw&url=http://bodoki.com.br/kidsplash-mochila-yan-dino.html&bvm=bv.134052249,d.Y2I&psig=AFQjCNFvqgKYPO9E92StnnSQKqOrdWgyng&ust=1475089001205309


 
 

 

QUANTIDADE MATERIAL UTILIZAÇÃO DO MATERIAL 

2 

Pote de sorvete, 1,5L vazio e higienizado 

 

 

Armazenar o kit dever de casa 

2 

Lápis de escrever (jumbo) 

 

Escrita (Kit dever de casa) 

2 

Borrachas 

 

Escrita (Kit dever de casa) 

2 

Apontadores 

 

Manutenção do lápis grafite 
apontado (Kit dever de casa) 

2 

Giz de cera retrátil – 12 cores 

 

Desenho e pintura (Kit dever de 
casa) 

2 Colas brancas (110g) Colagem (Kit dever de casa) 

2 
Caneta stabilo preto n° 68/40 

 
Escrita (Kit dever de casa) 

2 

Lápis de cor 12 cores triangular jumbo 

 

Desenho e pintura (Kit dever de 
casa) 

  



 
 

 

QUANTIDADE MATERIAL UTILIZAÇÃO DO MATERIAL 

2 

Caneta hidrográfica 12 cores triangular jumbo 

 

Desenho e pintura (Kit dever de 
casa) 

2 

Tesoura inox sem pontas com o nome gravado 

 

Recortar papel para aprimorar a 
coordenação motora fina 

0,50 cm Tecido algodão cru grosso 

Suporte para desenho, pintura e 
confecção e figurinos para 

representações cênicas de uma 
data especial 

2m 
Plástico transparente (para mesa) cristal PVC - 

gramatura 0,15 
Suporte para desenho 

1 

Caixa retangular com tampa 32x22x5cm – MDF cru 

 

Suporte para desenho, pintura para 
uma data especial 

1 

Bandeja mesa café da manhã de madeira crua com pé 
38x25cm – MDF cru 

 

Suporte para desenho, pintura para 
uma data especial 

 

REUNIÃO INFORMATIVA E PEDAGÓGICA 

 A Reunião Informativa acontecerá no dia 29 de janeiro, sábado, 11h às 12h30, 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. 

 


