LISTA DE MATERIAL 2020
2º ANO – EDUCAÇÃO INFANTIL
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL
MATERIAL ENTREGUE AO PROFESSOR (1º DIA DE AULA)
























01 mochila;
01 estojo triplo;
01 material educativo adequado para a idade (jogo da memória, quebra-cabeça, jogo silábico
(caixa alta), alinhavos, letras, números...);
01 alfabeto móvel de madeira;
01 caixa de material dourado;
01 tesoura sem ponta com nome gravado;
01 caderno pautado Marista;
01 pasta catálogo A4 (capa dura com 100 plásticos grossos ofício);
01 pasta de elástico para tarefa de casa;
01 pasta polionda 3 cm;
01 envelope com cédulas e moedas de papel;
01 revista para recorte;
02 jornais para recorte;
05 lápis de escrever nº2 – preferencial verde;
02 apontadores com depósito (simples);
04 borrachas brancas;
01 pincel chato nº 18;
01 tela para pintura 30x30cm;
02 caixas de lápis de cor com 12 cores;
02 caixas de canetinha ponta fina com 12 cores;
01 revista para atividade extra (sugestão: picolé);
01 carimbo infantil – utilizado nas atividades de contagem e escrita;
01 pacote de areia mágica colorida 01 pacote de areia mágica colorida – utilizada nas
atividades de coordenação motora, cores e formas;

Sugerimos: camisa para o trabalho de Arte dois números maiores que o tamanho da criança,
merendeira com guardanapo de pano ou toalhinha (caso traga lanche de casa) e um copo com
nome para água.

MATERIAL ENTREGUE NO DIA 29 E 30 DE JANEIRO

















01 fantasia (adequada para idade) – utilizadas nas atividades de brincar, contação de histórias,
teatro;
02 tubos de cola branca 110gr;
01 bloco escolar criativo 120g/ m2 8 cores A4 com 32 folhas;
01 sulfite credex a4 120gr;
01 monobloco pautado, sem detalhes nas folhas;
01 pote de têmpera para tecido 37ml na cor branca;
01 pote de têmpera guache 250ml nas cores preto ou laranja;
02 envelopes brancos, tamanho A3;
01 caixa de massinha;
Sulfite azul com 100 folhas;
02 glitters nas cores verde e vermelho – utilizado nas produções artísticas;
01 capa transparente e contracapa preta A4 e 01 espiral;
01 folha E.V.A;
02 durex colorido utilizado na confecção de jogos e trabalhos artísticos;
01 pacote de palito de picolé natural;
01 pacote de massa de biscuit 250gr – utilizado modelagem nas aulas de arte.

CAPA

LIVROS DIDÁTICOS/PARADIDÁTICOS
Língua Inglesa
Livro: Super Safari 3 (Student’s Book)
Editora: Cambridge
Autor: Hebert Puchta / Gunter Gerngross / Peter Lewis-Jones
Ano: 2015
Passo a passo para compra do livro:
Acesse: https://disal.com.br/maristacolatina
1º Passo: Selecione o curso.
2º Passo: Compre os livros.
3º Passo: Faça o login e finalize seu pedido.

Língua Inglesa
Super Safari 3 (Activity Book)
Editora: Cambridge
Autor: Hebert Puchta / Gunter Gerngross / Peter Lewis-Jones
Ano: 2015
Passo a passo para compra do livro:
Acesse: https://disal.com.br/maristacolatina
1º Passo: Selecione o curso.
2º Passo: Compre os livros.
3º Passo: Faça o login e finalize seu pedido.

Empreendedorismo e Projeto de Vida
Livro: Empreendedorismo e Projeto de Vida
Editora: FTD
Autora: Leo Fraiman
Ano: 2016

CAPA
LIVRO
OS DOIS LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, SERÃO ADQUIRIDOS NO
INÍCIO DO ANO LETIVO, APÓS ORIENTAÇÃO DO EDUCADOR.

CAPA
LIVRO

SERÁ PROVIDENCIADO PELO COLÉGIO NO PRIMEIRO DIA DE AULA:
 01 agenda Marista. (A família deve preencher a página “DADOS PESSOAIS”)
OBSERVAÇÕES:
1. Início do ano letivo: 03 de fevereiro de 2020.
2. Todo material deverá ser etiquetado com o nome e a série do (a) aluno (a).

OPÇÕES DE UNIFORME PARA USO DIÁRIO DO SEGMENTO











Camiseta manga curta, azul clara.
Camiseta manga longa, azul clara.
Calça tactel.
Cardigã de tactel.
Bata manga curta, azul clara.
Calça feminina.
Bermuda tactel masculina.
Bermuda tactel feminina.
Tênis, preferencialmente preto ou branco.
Meia.

Opção: https://lojalike.com.br/

UNIFORME DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO SEGMENTO




Camiseta cavada, azul clara
Bermuda helanca feminina.
Bermuda tactel masculina.

Opção: https://lojalike.com.br/

