
 

 

 
Lista de Material Escolar Educação Infantil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezados Pais e/ou Responsáveis 

 

 A lista de material é constituída, única e exclusivamente, de itens indispensáveis ao cotidiano 

escolar do (a) seu (sua) filho (a), no decorrer do ano letivo de 2022. Portanto, a entrega do material 

individual e coletivo deverá ser feita no 1º DIA DE AULA. 

 

Observações: 

1ª – A lista, abaixo, está de acordo com a Lei Federal 12.886/2013, Lei Municipal nº 6.556 e TAC (Termo de 

Ajustamento de Conduta) – entre o colégio MOTIVA, o Ministério Público do Estado da Paraíba e o 

PROCON Municipal de Campina Grande; 

2ª – Todo o material individual e de uso pessoal deverá ser identificado com o nome, ano e turno do 

aluno; 

3ª – O início das aulas acontecerá no dia 19/01/22. 

4ª – A entrega do material coletivo será no 1º dia de aulas. 

 

Quantidade MATERIAL DE USO INDIVIDUAL 

Nécessaire (lenços umedecidos, colônia, creme dental, escova dental com protetor, pente ou escova 

de cabelo, pomada para prevenção de assaduras, sabonete líquido, shampoo e condicionador para 

uso diário) 

01 Blusa usada que cubra o uniforme da criança (para uso nas atividades de pintura). 

01 Copo plástico com bico dosador (para ficar na lancheira) 

01 Pasta plástica para papel A3 

 

QUANT. 
MATERIAL PARA USO COLETIVO REFERENTE AO PROCESSO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO DO 

ALUNO 

03 
CX. CANETINHA (HIDROCOR – 6 

CORES - GROSSO) 

Para produzir pinturas e grafismos diversos em 

atividade de arte. 

03 GIZ DE CERA BICOLOR – 6 gizes   

01 
APONTADOR COM DEPÓSITO ( PARA 

LÁPIS TRIANGULAR) Para atividades de pintura e favorecimento do 

desenvolvimento da coordenação motora fina 
02 

CAIXAS DE LÁPIS TRIANGULAR – 

GROSSO ( 12 CORES) 

01 KG ARGILA  

Para estimular a coordenação motora fina em 

momentos lúdicos 
02 MASSA DE MODELAR DE AMIDO 

01 
SERINGA DESCARTÁVEL ( SEM 

AGULHA) 60ML 

Para atividades de experimentação tátil, 

desenvolvimento da coordenação motora fina e 

de transposição de líquidos 
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02 POTES DE TINTA PARA TECIDO Para atividades de pintura 

02 
CANETA DE MARCAÇÃO 

PERMANENTE ( PRETA- GROSSA) 

Para atividades de representação gráfica sobre 

papéis e plástico 

03 
CANETA PARA TECIDO ( cores 

variadas) 

Para registro de desenhos espontâneos sobre 

tecido, em atividades de experimentação de 

texturas e artísticas, feitas pelas crianças. 

02 FOLHA DE CARTOLINA 60KG  

Para realizar rasgadura, picote, amassadura/ 

trabalhos de artes 

02 FOLHA DE CARTOLINA KRAFT 

02 FOLHA DE PAPEL CELOFANE 

01 PACOTE DE PALITO DE CHURRASCO  

Para produzir trabalhos de artes/ trabalhar 

noções matemáticas 
01 

PACOTE DE PALITO DE PICOLÉ (50 

UNIDADES) 

03 TINTA PARA TECIDO (250ml) Para trabalhar cores e texturas/ usar em 

atividades de artes (Pintura sobre tecido) 

 02 
 TINTA DIMENSIONAL (CORES 

VARIADAS) 

02 TECIDO CRÚ (ALGODÃOZINHO) 

Para grafismo espontâneo com canetinha para 

tecido em atividades de artes e produção 

trabalhos em eventos (Dia das Mães e Pais) 

produção de murais 

01 PACOTE DE ALGODÃO COLORIDO 
Para trabalhar contagem, estimulação tátil, 

colagens diversas 

1m 
TECIDO ESTAMPADO COM MOTIVOS 

INFANTIS 

Para utilizar em atividade de arte e brincadeiras 

direcionadas, nomeação e classificação de 

imagens (bichinhos, objetos etc.) 

10 

RECORTES DE MDF ( DIVERSOS 

TAMANHOS NAS FORMAS 

QUADRADO E RETANGULAR) 

Para atividades de contexto criativo e 

investigativo e construções tridimensionais 

10 TAMPINHAS DE CORTIÇA 

Para estímulo à criatividade, coordenação 

motora, desenvolvimento de percepções 

matemáticas e atividade lúdica de investigação  

01     PENEIRA PLÁSTICA DE COZINHA 

Para ser usada para peneirar areia, farinha e 

outros elementos naturais e artificiais de 

percepção sensorial e desenvolvimento da 

motricidade fina. 

01 NOVELO LÃ COLORIDO 
Para atividades de percepção tátil, 

engarrafamento e desenvolvimento motor 

02 CONTA GOTAS 
Para atividades artísticas e de coordenação 

motora fina 

01 PINCEL REDONDO 
Para estimular a coordenação motora fina/ usar 

em atividades de pintura 

50g 
MIÇANGAS GRANDES DO TIPO 

BOLAS 

Para atividades de coordenação viso/motora 

fina, raciocínio lógico  

02 PACOTE MASSA DE BISCUIT 
Para atividades artísticas de desenvolvimento 

motor e de criatividade 

 

 


