
 
 

Infantil 3 - Educação Infantil 
Quantidade Material escolar Utilização do material 

2 
Livros de literatura adequado à faixa etária contendo 

gravuras grandes Leitura 

2 Blocos de papel A4, branco, encorpado, com 20 folhas 
Suporte para desenho 
e pintura 

2 Blocos de papel A3, branco, encorpado, com 20 folhas 
Suporte para desenho 
e pintura 

1 Folha de papel celofane, cor a escolher 
Estímulo à imaginação 
e à criatividade 

1 
Bloco de Papel Criativo, 235mm x 325mm, color, com 8 
cores, 120g 

Estímulo à imaginação 
e à criatividade 

2 Pacotes de papel A4 oficio, branco, com 50 folhas 
Suporte para desenho 
e pintura 

10 Envelopes plásticos ofício encorpado, com furos 
Organização individual 
de trabalhos 

4 Envelopes brancos tamanho 30cm x 40cm 
Organização de 
trabalhos individuais 

1 Pasta plástica ofício, com elástico, fina 
Organização individual 
de trabalhos 

1 Pasta plástica, com grampo, mola índex, tamanho ofício 
Organização individual 
de trabalhos 

2 Fitas adesivas transparentes Suporte de colagem 

1 Pincel n° 12 
Pintura em diversos 
suportes 

2 
Potes de massa de modelar a base de amido, não tóxica, 
500g 

Modelagem 

1 Pacote Massa Eva, cor a escolher, 50g Modelagem 

1 Caixa de lápis de cor jumbo, triangular, com 12 cores Desenho e pintura 

1 Apontador com coletor para lápis jumbo Manutenção dos lápis 

1 Caixa de giz de cera jumbo, com 12 cores Desenho e pintura 

2 Canetas hidrográficas pinta vidro, cores a escolher Desenho e pintura 

1 Estojo de caneta hidrográfica grossa, 12 cores Desenho e pintura 

1 Tesoura inox escolar sem ponta, com nome gravado 
Estímulo à imaginação 
e à criatividade 

1 Cola bastão de 20g Suporte para colagem 

2 Colas gel de 34g Suporte para colagem 

1 Caneta de tecido, cor a escolher 
Estímulo à imaginação 
e à criatividade 

10 Peças de bijuterias grandes, de plástico ou madeira 
Estímulo à imaginação 
e à criatividade 



 
 

1 

Jogo identificado com nome, inclusive nas peças. 
Sugestões: Aprendendo a contar, Quebra cabeça 
progressivo com 4, 6 ou 9 peças de madeira, Encaixe certo, 
encaixando as formas, Meu primeiro Quebra-cabeça, 
Descobrindo as cores, Jogo Empilha copos ou Jogo dos 12 
potes 

Estímulo à imaginação 
e à criatividade 

50 Palitos de madeira, modelo sorvete 
Estímulo à imaginação 
e à criatividade 

1 Almofada 35cm x 35cm Uso pessoal 

Quantidade Material de higiene Utilização do material 

1 
Camiseta usada, tamanho P de adulto, para atividade de 
pintura, identificada 

Higiene pessoal 

2 Caixas de lenço descartável Higiene pessoal 

2 Pacotes de lenços umedecidos, com 50 unidades cada Higiene pessoal 

1 Escova dental (de acordo com a necessidade da criança) Higiene pessoal 

1 
Creme dental, sem flúor (de acordo com a necessidade da 
criança) 

Higiene pessoal 

1 Necessaire Higiene pessoal 

Quantidade Material de uso diário Utilização do material 

1 Mochila Uso pessoal 

1 Lancheira Uso pessoal 

1 Jogo Americano (toalha para dispor o lanche na carteira) Uso pessoal 

1 Garrafa plástica de 500ml, para água Uso pessoal 

 

MATERIAIS EM DESUSO QUE PODEM SER COLETADOS NA FAMÍLIA: escolher no 
mínimo um item de cada linha abaixo. 
 Com o intuito de educar para a consciência planetária, as crianças da Educação Infantil vivenciarão 
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:  

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

Acessórios para brincadeira de casinha (panelas, xícaras, copos, talheres etc.) 

Botões de tamanhos variados, tecidos, fitas, rendas, novelos de lã, barbantes, retalhos de couro etc. 

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

Fantasias, máscaras, óculos etc. 

Lantejoulas tamanhos variados, penas, plumas, miçangas etc. 

Objetos de metal (chaves, tampinhas, pedaços de correntes, latas etc.) 

Objetos de papel (caixas de tamanhos variados, pratos, copos, canudos, cones etc.) 

Objetos de plástico (garrafas, tampas, copos, pratos, bacias, cones etc.) 

Objetos de alumínio (bacias, peneiras, copos, canecas, louças pequenas) 

 



 
 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 
✓ Todos os materiais deverão ser identificados com nome e a série do estudante.  
✓ A agenda escolar 2020 será entregue para os estudantes, no início do ano letivo, sem custo. 
✓ O uso do uniforme Marista é obrigatório desde o 1º dia de aula. 
✓ Durante o ano letivo poderão ser solicitados outros materiais necessários para executar projetos.  
✓ Sobre o cotidiano escolar, é importante consultar o Guia da Família 2020, que será disponibilizado no 

Portal Marista. 
✓ O ensalamento das turmas 2020 estará disponível no Portal Marista e em Edital no colégio na ocasião 

da 1ª reunião de pais. 
 

REUNIÃO DE PAIS:  

Série Data Horário Sala 
Infantil 3 30 de janeiro de 2020 das 13h às 14h Salas de aula 

 
INÍCIO DAS AULAS:  

Data 
03 de fevereiro de 2020 

 


