
  
 
 
 

 
 
Lista de Materiais do (a) aluno (a) 

Infantil 4 2021 
 

Reunião inaugural  

Dia: 27/01/2021  

7h30 (turmas da 

manhã/integral). 

13h15 (turmas da 

tarde).  

On-line  

Plataforma Teams  

(o link será enviado 

pelo(a) professor(a) na 

véspera da reunião via 

App Marista Conecta). 

 
Quantidade 

 
Material 

 
Utilização do material 

1 Pasta de plástico ofício com elástico para folha A4 Registros 

5 Lápis grafite triangular de espessura grossa Colagem 

1 Apontador para lápis de espessura grossa Desenho 

2 Borracha macia Desenho e pintura 

1 Tesoura sem ponta (com o nome da criança) Desenho e pintura 

6 tubos Cola branca líquida escolar Colagem 

1 Lupa Pintura 

2 caixas Caneta hidrocor de espessura grossa com 12 cores Pintura 

1 caixa – 12 cores Giz de cera curto triangular de espessura grossa Pintura 

1 caixa Giz pastel com 12 cores Pintura 

1 caixa – 8 cores Lápis de cor triangular de espessura grossa Modelagem 

1 caixa Lápis de cor de espessura fina Modelagem 

1 Jogo de tinta aquarela – 12 cores Desenho 

1 de cada Pincel cabo longo, formato chato – nº 12 e nº 22 Pintura 

1 Tela para pintura (30X40) Desenho e pintura 

1 Rolo de espuma tamanho médio (23 cm ou 10 cm) Produção artística 

2 potes de 500g Massa para modelar atóxica – cor a escolher Recorte e colagem 

1 Pacote de palito de sorvete Desenho e pintura 

1 folha Lixa grossa para madeira Desenho e pintura 

1 Anilina líquida comestível - cor a escolher Desenho e pintura 

5 metros Algodão cru Atividades diversas 

1m Tecido de talagarça grossa Atividades diversas 

1 Agulha grossa sem ponta Alinhavo e Perfuração 

1 Folha de acetato A4 Suporte para desenho e pintura 

1 bloco - 100 
folhas 

Papel A4 branco, gramatura 120 Suporte para desenho e pintura 

2 blocos de 20 
folhas 

Papel branco em tamanho A3, gramatura 180 Suporte para desenho e pintura 

2 blocos (2 faces 
em tamanho A4) 

Papel criativo colorido, gramatura 180 Recorte e colagem 

5 blocos Papel A4 branco gramatura 150g Desenho, pintura e escrita 

3 blocos Sulfite A4 – 100 folhas Atividades diversas 

1 Caixa organizadora transparente com tampa (30L) Organização dos materiais de 
uso individual 

1 Camiseta P adulto, sem estampa (pode ser usada) Usada como avental nos 
momentos de produções 
artísticas 

Kit de Higiene Individual (Protocolos de segurança): 
3 máscaras; 
Álcool gel 70%; 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Garrafa de água com bico; 
Toalha para lanche; 
Meia antiderrapante.  
Assita ao vídeo sobre o kit individual: https://youtu.be/_Ms-csHerEk  
 
OBSERVAÇÕES 
1- Material de uso diário sujeito à reposição, quando necessário. 
2- Os materiais deverão ser identificados com o nome do estudante e entregues no primeiro dia de aula, não 
sendo necessária a entrega antecipada no colégio. 
3- A família, se preferir, poderá aproveitar materiais usados em anos anteriores e que estejam em bom 
estado. 
4- No decorrer do ano letivo, a professora poderá sugerir a coleta de alguns materiais em desuso (revistas, 
caixas, embalagens, entre outros) para o desenvolvimento de situações de aprendizagem específicas de 
sua turma. 

https://youtu.be/_Ms-csHerEk

