
 

 
 

 

 

 

Infantil 4 
 

Quantidade Material                                                                                                          Utilização 
1 Agenda escolar (com página inteira para cada dia) Comunicação escola/família. 

1 Apontador com reservatório para lápis jumbo Uso escolar em sala de aula. 

2 Blocos de desenho A3 – 200 g/m² Suporte para produções artísticas. 

2 Blocos de desenho A4 – 200 g/m² Suporte para produções artísticas. 

1 Bolinha de sabão Atividades lúdicas no período de adaptação. 

2 Borrachas escolares médias  Uso escolar em sala de aula. 

20 Botões médios Marcador de jogos e produções artísticas. 

1 Caderno de desenho A4 – capa dura – 96 folhas  Produções  artísiticas. 

1 Caderno universitário, capa dura brochura com 48 folhas – sem estampa Trabalho com portadores textuais. 

1 Caixa de giz de cera curto – 12  cores Produções  artísiticas. 

1  Camiseta usada tamanho P (adulto) com nome na peça Atividades artísticas com pintura. 

1  Caneta para tecido – qualquer cor Produções  artísiticas em tecido. 

1 Caneta (marcador à base de água) ponta média – redonda– qualquer cor Produções  artísiticas. 

1 Dado grande Jogos de linguagem matemática. 

2 Folhas de lixa para madeira (120) Atividades sensoriais com textura. 

2 Frascos de cola branca e líquida (escolar) 40 g Atividades psicomotoras de colagem. 

1 Jogo de canetas hidrocor tamanho jumbo – 12 cores Uso escolar em sala de aula. 

2 Lápis grafite jumbo triangular Atividades de escrita. 

3 Marcadores permanentes (cor preta) – Traço: 1 mm / Ponta: 2 mm Produções  artísiticas (contorno). 

3 Metros de plástico transparente autoadesivo Plastificação de atividades em papel.  

2 Metros de tecido de algodão cru Produções  artísiticas em tecido. 

1 Pacote de fita de cetim – 10 m – 1 cm de largura – cores variadas Produções  artísiticas. 

2 Pacotes de contas grandes (com furo largo) Atividades psicomotoras. 

2 Pacotes de sacos plásticos grossos – A4 (10 unidades em cada) Organização de material individual. 

1 Pasta catálogo (com 20 plásticos grossos) Arquivamento de produções artísticas (2º semestre). 

1 Pasta fina com elástico (A4) Arquivamento da lição de casa. 

2 Potes de massa gelatinosa Atividades de  modelagem. 

2 Potes de massa para modelar – 500 g Atividades de  modelagem. 

2 Tubos de cola bastão – 40 g Produções  artísiticas com colagem. 

 
 

Observações: 
✓ Os materiais deverão ser entregues, na sala de aula, para a 

professora titular, no dia da reunião com pais: 30/01/2020, 
armazenados em uma sacola, com o nome completo da criança e a 
indicação da turma. 

✓ Os livros de Literatura Infantil serão pedidos posteriormente. 
✓ Todos os uniformes devem ser marcados com nome e série do aluno. 

 

 

Material de uso diário: 

• 1 mochila para transportar a agenda escolar, 
a pasta tamanho A4, o caderno universitário 
e 1 troca de roupa completa. 

• 1 lancheira de fácil manuseio, com um 
guardanapo de pano em que conste o nome. 

• 1 squeeze pequeno para água (com nome). 
 

 
 


