
 

  



 

LISTA DE MATERIAIS 
Educação Infantil 

 

INFANTIL 4 
 

Senhores Pais e/ou responsáveis, 
 

O Colégio Equação Certa, após definir o seu planejamento para o ano de 2022, apresenta 
a lista de materiais didáticos que subsidiarão o nosso processo de ensino e aprendizagem. 
 

• Data de entrega dos materiais: 17 de janeiro, no turno em que a criança está matriculada. 
 

• Início das aulas:  
Grupo 1: 24 e 25 de janeiro de 2022. 
Grupo 2: 26 e 27 de janeiro de 2022. 
 
 
 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL (todo o material deverá ser identificado com o nome da 
criança). 
 
 

→ Cuidados da criança: 
 

01 (uma) garrafa tipo cantil para tomar água (vai e vem na mochila diariamente). 
01 (uma) lancheira (para lanche natural e nutritivo) com toalhinha e todos os recipientes 
identificados com o nome da criança (vai diariamente para higienização em casa). 
02 (duas) caixas de lenços de papel (não trazer guardanapos). 
01 (uma) escova de dentes e creme dental em estojo próprio e identificado, caso necessário, 
haverá solicitação para troca. 
02 (dois) sabonetes líquidos - rosto e corpo (para uso higiênico). 
 

→ 01 (um) kit (identificar e manter diariamente na mochila) com: 
 
01 (um) planner escolar (adquirido na escola). 
01 (uma) pasta com elástico, tamanho ofício - para atividades fotocopiadas. 
 

→ Para ficar na escola (identificar com o nome da criança): 
 
01 (um) carimbo com o nome (dois primeiros nomes ou prenome e sobrenome) da criança 
em letra de forma. 
02 (duas) pastas "Vai e Vem", tamanho ofício. 
01 (um) avental de plástico, para atividades artísticas. 
01 (uma) tela (cor branca) de pintura tamanho 24x30 para atividades artísticas. 
01 (um) fichário padronizado (adquirido na escola), para atividades de portfólio 
 
 
 
 



 

MATERIAL DE USO COLETIVO (para propostas lúdicas diversas e exploração de habilidades). 
 

→ Material de apoio pedagógico: 
 

01 (um) tubo de cola branca 90g. 
02 (dois) tubos de cola para isopor 90g. 
01 (um) tubo de cola para E.V.A. 
01 (uma) caixa de cola colorida com glitter (antialérgica e lavável - para não manchar o uniforme), 
para atividades artísticas. 
02 (duas) resmas de papel A4 - utilizadas para fins de produção de materiais complementares 
conforme o projeto pedagógico da escola. 
01 (um) pacote de papel 60 g/m - tamanho A4, na cor branca (100 folhas cada pacote). 
01 (um) bloco de papel Moldura 7 cores, tamanho 230mm x 320mm - Coleção Eco 
Cores/Novaprint. 
01 (um) bloco de papel criativo - Color Lumi - 5 cores - 85g/m. 
01 (um) bloco de papel mágico, tamanho A4, 5 folhas. 
01 (um) bloco de papel - Textura Visual - 7 cores - Coleção Eco Cores/Novaprint. 
01 (um) bloco de papel - Color Set - 12 cores - Coleção Eco Cores/Novaprint. 
04 (quatro) folhas de papel "Color Set", cores variadas. 
02 (duas) folhas de papel "Color Set" estampadas. 
02 (duas) folhas de cartolina laminada (vermelha e azul). 
02 (duas) folhas de papel crepom grosso, cor a critério. 
04 (quatro) folhas de papel CRAFT 66x96. 
02 (dois) metros de TNT "grosso" nas cores azul e rosa. 
02 (dois) metros de E.V.A. (folha aberta), cor bege. 
02 (duas) folhas de E.V.A com glitter. 
15 (quinze) lápis comuns com borrachas (boa qualidade para uso prolongado), para atividades de 
desenho e escrita. 
02 (dois) apontadores para lápis comuns. 
02 (duas) caixas de lápis de cor triangular (FINO) - 12 cores. 
02 (dois) conjuntos de canetinha hidrocor (FINO). 
02 (duas) caixas de giz de cera (GROSSO). 
04 (quatro) caixas de massinha de modelar antialérgica (sugestão: soft), para exploração de 
habilidades motoras. 
01 (uma) caixa de areia divertida. 
01 (uma) caixa de tinta guache com glitter ou neon - lavável e antialérgica. 
03 (três) caixas de pintura a dedo - antialérgica, lavável e não tóxica. 
01 (um) pacote de massa de E.V.A. (Foamy make+). colorida e antialérgica. 
01 (um) pacote de palitos de picolé coloridos (100 unidades), para atividades lúdicas e de 
motricidade. 
01 (um) pincel (chato) condor de pelo nº 14, para atividades artísticas. 
01 (um) jornal usado (para atividades de recorte) 
01 (uma) revista usada (para atividades de recorte) 
 
 
 
 
 



 

 

→ Material Learning by doing (Aprendizagem Criativa): 
 
01 (um) pacote de algodão em bolas coloridas. 
10 (dez) botões coloridos (GRANDES). 
10 (dez) tampas de garrafa (tipo pet). 
01 (um) pacote com lantejoulas. 
01 (um) pacote com olhinhos móveis. 
02 (dois) potes de glitter. 
02 (duas) cartelas de adesivos 3D (bichinhos, pedras, pérolas etc.). 
01 (uma) fita plástica adesiva colorida fina. 
01 (um) novelo de lã grossa, cor a critério. 
10 (dez) limpadores de cachimbo. 
01 (um) dado (tamanho médio). 
01 (um) pacote de prendedores de roupas coloridos, para atividades de motricidade. 
02 (duas) anilinas. 
01 (uma) tesoura sem ponta, adequada à faixa etária da criança (identificada com o nome). 
01 (um) pacote de "dinheirinho de papel". 
02 (dois) metros de elástico fino. 
01 (um) pacote de pratos rasos de papel coloridos. 
01 (um) tubo pequeno de barbante comum. 
01 (uma) esponja comum (modelo lava louças) – para atividades pedagógicas de pintura. 
 

→ Material para vivências e brincadeiras: 
 
01 (um) kit profissões (brinquedo), adequado à faixa etária da criança. 
01 (um) carro ou boneca (GRANDES), para brincadeiras e adequado à faixa etária da criança. 
01 (um) animal de borracha (GRANDE), similares aos animais reais, para brincadeiras e 
estudos sobre o mundo animal. Adequado à faixa etária da criança. 
01 (uma) fruta de plástico, similar às reais, para brincadeiras e estudos. 
01 (uma) verdura de plástico, similar às reais, para brincadeiras e estudos. 
01 (um) brinquedo pedagógico GRANDE (para montar e desmontar) e adequado à faixa 
etária da criança (sugestão: pinos mágicos grandes, bloco de construção, quebra-cabeça, 
lego, brinquedos de montagem, alfabeto móvel) 
01 (um) instrumento musical (sugestão: gaita, pandeiro, maracá, triângulo, xilofone, flauta, 
ganzá etc. - resistente). Obs.: não é brinquedo. 
01 (uma) bola. 
01 (um) pacote de balões (50 unidades) para propostas lúdicas. 
01 (um) kit de pintura de rosto (estilo lápis), para jogos dramáticos (meninos). 
01 (um) estojo de maquiagem infantil (meninas). 
01 (um) kit praia - pequeno (balde, pá, peneira.). 
 
 


