
  

 

Lista de Materiais 2022 
1º ano – Educação Infantil 

 

Quantidade Material de uso individual Utilização 

01 Mochila Acomodação dos materiais 

01 Estojo triplo  Acomodação dos materiais 

01 Apontador com depósito (simples) Manutenção do lápis 

01 Caixa de giz de cera com 12 cores Registro das atividades 

02 Caixa de lápis de cor com 12 cores Registro das atividades 

02 
Caixas de canetinha ponta fina com 12 

cores 

Registro das atividades 

03 Lápis de escrever nº4 Registro das atividades 

02 Borrachas brancas Registro das atividades 

01 
Tesoura sem ponta com o nome 
gravado (pode ser do ano anterior) 

Recorte das atividades 

01 Pincel chato nº 20  Atividades artísticas 

01 
Pasta catálogo A4 (capa dura com 100 
plásticos grossos) 

Portfólio de atividades 

01 Pasta transparente de elástico  Acomodação da tarefa de casa 

01 Pasta polionda 3 cm Acomodação das atividades 

01 Tela de pintura 30x30 cm Atividades artísticas 

01 Estojo aquarela com pincel Atividades artísticas 

02 Revistas para recorte Atividades pedagógicas 

02 Jornais para recorte Atividades pedagógicas 

01 
Copo ou garrafinha para água 

(identificado) 

Uso pessoal 

01 
Camisa, dois números maiores que o 
tamanho da criança (pode ser usada) 

Aulas de Arte 

Quantidade Material de uso coletivo Utilização 

02 
Potes de têmpera guache 250ml nas 

cores vermelho e amarelo 

Atividades de arte 

01 
Pote de têmpera para tecido 37ml nas 

cores rosa e azul 

Atividades de arte 



  

 

 

Livros Didáticos 
 

 PUCHTA, Hebert; GERNGROSS, Gunter, LEWIS-JONES; Peter. Super 

Safari 2 (Pupil’s Book) Editora: Cambridge, 2015.  
ISBN: 9781107476882  

 

PUCHTA, Hebert; GERNGROSS, Gunter,  LEWIS-JONES; Peter. Super 
Safari 2 (Activity Book) Editora: Cambridge, 2015.  

ISBN: 9781107476899  
 

O livro poderá ser adquirido pelo site  
https://www.disal.com.br/maristacolatina  

 

Orientações Gerais 

• Reunião de pais: 28 de janeiro de 2022 

• Início do ano letivo: 31 janeiro de 2022. 

• Todo material deverá ser identificado com o nome e a série do (a) aluno (a); 

• Os alunos que lancham na escola devem trazer, na lancheira, um guardanapo de 
pano ou toalhinha, devidamente identificados; 

• Receberemos os materiais de uso coletivo, devidamente identificados, no dia 28 

de janeiro, na reunião de pais. 

Uniforme 

• Camisa ou camiseta azul clara, modelo próprio, com logomarca Marista; 

• Bata feminina azul clara, modelo próprio, com logomarca Marista; 

• Agasalho azul, modelo próprio, com logomarca Marista; 

• Bermuda ou calça azul (tactel), modelo próprio – masculino; 

• Bermuda, calça ou short saia (tactel) modelo próprio – feminino; 

• Tênis. 

 

https://www.disal.com.br/maristacolatina

