
 

 

 

MATERIAL DE APOIO DIDÁTICO 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
 

1. MALETA PEDAGÓGICA – (A frasqueira deverá conservar todos os materiais descritos, sem caixas, abaixo).  

Material de uso exclusivo do aluno 
 

 01 Frasqueira plástica para guardar os materiais descritos abaixo. 
 01 tesoura sem ponta gravada com o nome do aluno ( a partir do Infantil 3) 
 04 borrachas (1 por etapa) 
 01 apontador  
 08 lápis grafite – sugestão: triangular (média de uso do aluno - 2 por etapa)   

a partir do Infantil 3 
 02 caixas de lápis de cera gigante triangular (média de uso do aluno –  

1 cx. por semestre) 
 02 caixas de canetas hidrográficas (média de uso do aluno – 1 cx. por semestre) 

 
 02 caixas de lápis de cor gigante – triangular (média de uso do aluno – 1 cx. por semestre) 
 01 Cola branca  
 

2. ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ESCRITAS INDIVIDUAIS 

 

 01 Agenda Escolar modelo padrão (à venda na secretaria do Colégio no ato da matrícula) 
 01 caderno de desenho grande com 50 folhas e espiral no dorso  
 01 prancheta  
 01 Resma de papel – Tam. A4 - Utilizado para atividades individuais,  cópias de atividades, avaliações, 

                                                             informes em geral. 

 01 caderno brochurão – grande – 50 fls. Somente para o Infantil V e 1º ano (enviado para  
                                                                           casa com atividades) 

 
 
 
 

3. FORMAÇÃO DE HÁBITOS - material de uso exclusivo do aluno 

 01 nécessaire de higiene pessoal contendo:  
toalha, escova de dente com protetor de cerdas, 
creme dental sem flúor, pente ou escova de cabelo.  
Deverá ser enviada a escola diariamente na mochila do aluno. 
 
 
 
 

4. ARTES  - material de uso exclusivo do aluno 

 01 Tela (20 x 30) 
 01 avental plástico 
 01 Pincel trincha  

 

O material é de uso individual do aluno que o utilizará 
diariamente de acordo com as atividades propostas.  
Ele será guardado em sala de aula, dentro da frasqueira 
individual do aluno. 
Os materiais solicitados em quantidades servirão para 
reposição na maleta durante o ano letivo. No final do ano 
será devolvido a maleta com o material restante. 
  

Durante o ano letivo promovemos várias atividades de 
artes onde o aluno confeccionará jogos, brinquedos e 
lembranças temáticas de acordo com o projeto 

desenvolvido.  

 

Os materiais descritos são utilizados como: 
Atividades de sala/casa 
Avisos, circulares e informes das atividades educacionais 
propostas pela escola. 

 

Os recursos descritos são utilizados na formação de 
hábitos durante atividades como: lanche, uso do banheiro, 
higiene corporal, etc.  

 

IMPORTANTE! 
O material  deverá  ser  entregue no dia 18 /01/2019 e será conferido pela professora. 

Horário: 7h30min às 11 horas (manhã) e 13h30min às 17horas (tarde). 

NÃO RECEBEREMOS MATERIAL NA PRIMEIRA SEMANA DE AULA. NESSA SEMANA TODAS AS NOSSAS ATENÇÕES ESTARÃO 

VOLTADAS PARA A ADAPTAÇÃO DAS CRIANÇAS. 

 


