
 

Lista de Materiais 
Infantil 3 - Educação Infantil 

 
 
 

Início das aulas 2018 
31/01: Acolhida dos alunos novos 
01/02: Acolhida dos alunos veteranos e início do ano letivo. 
 
 
Reunião para entrega dos materiais 
Dia 30/01/2018, nos seguintes horários: 
Turmas da manhã: 07h30min.  
Turmas da tarde: 13h30min. 
Local: Salas de aula. 

 

 
Quantidade 

 
Material 

Utilização do 
material 

100 PAPEL SULFITE TAMANHO A3 75G 
Suporte para 
desenho e pintura 

50 Folhas de sulfite grosso 
Suporte para 
desenho e pintura 

05 
Sacos plásticos transparentes perfurados – Tamanho 
A4 

Organização  da 
documentação. 

07 Sacos plásticos transparentes – Tamanho A3 
Organização  da 
documentação. 

01 Pacote 
Papel criativo colorido nas duas faces em tamanho A4 
(45 folhas) 

Composições e 
colagens 

01 Bloco A3 colorido 
Suporte, 
composições e 
colagens 

02 

Livros de literatura infantil – adequado à faixa etária e 
com muitas gravuras. Sugestões de autores: Ruth 
Rocha, Ziraldo, Mary França, Ana Maria Machado, 
Tatiana Belinky. 

Leitura 

03 Caixas de massa de modelar (macia) Modelagem 

01 Caixa de giz de cera grosso curton Desenho e pintura 

01 Estojo de canetão com 12 cores - Lavável Desenho e pintura 

01 Caixa de lápis de cor jumbo Desenho e pintura 

03 Tubos de cola (grande) Colagem 

02 Tubo de cola colorida 
Composições e 
pinturas 



 

 
 

02 
Potes de tinta guache nas cores: MARROM e BRANCO 
(1 pote de cada cor) 

Pintura 

01 
Brinquedo para sala (exemplo: boneca, carrinho, 
loucinhas de plástico, animais de plástico). 

Estímulo lúdico e 
simbólico. 

01 
Jogo educativo adequado à faixa etária (exemplo: 
quebra-cabeça, jogo da memória, blocos lógicos, 
dominó de figuras, etc.) 

Desenvolvimento 
da funções 
psicológicas 
superiores. 

01 
Papel celofane colorido nas cores primárias (azul, 
vermelho e amarelo) 

Composições e 
colagens 

01 Pote de massa cerâmica – 500g 
Modelagem e 
composições 

01 Lancheira com copo e toalha pequena (com o nome) 
Organização-uso 
pessoal 

 
Observações:  

 Colocar nome da criança em todo o material e uniforme; 

 Para segurança das crianças,  os brinquedos enviados deverão contar o selo do 
INMETRO e ser adequado a faixa etária de 3 a 4 anos. 
 
 

Materiais em desuso que podem ser coletados nas famílias do Infantil 3 

Com o intuito de educar para a consciência planetária, as crianças da Educação Infantil 
vivenciam situações de aprendizagem com materiais que não estão sendo utilizados, 
atribuindo-lhes novos significados. Sendo assim, sugerimos alguns materiais em desuso 
que podem ser coletados na família e enviados para a escola devidamente higienizados:  

 

Tecidos, fitas, rendas, lã, barbantes, passa fita, retalhos de couro, cadarços, etc.  

Fantasias, máscaras, óculos, etc.  

Acessórios (bolsas, relógios, colares, chapéu, luvas, etc.)  

Equipamentos eletrônicos (teclado de computador, mouse, telefone antigo, celular, 
calculadoras, etc.)  

Objetos de papel (caixas de tamanhos variados, pratos, revistas e jornais, etc).  

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

01 
Pasta com alça tamanho A3 (0,50cm de largura X 
0,36cm de altura X 0,03cm de espessura) 

Organização da 
documentação. 

01 Pincel nº 16 (cabeça chata) Pintura 

01 Rolo para pintura (pequeno) Pintura 

01 Lixa grossa para madeira  
Suporte para 
desenho e pintura 


