
 

 

LISTA DE MATERIAIS 2023 

1° ANO – EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

QUANTIDADE MATERIAL DE USO INDIVIDUAL PLANO DE TRABALHO 

01 Mochila; Acomodação do Material 

01 Estojo triplo;  Realização de Atividade 

01 Apontador com depósito (simples); Apontar lápis de escrever 

01 Caixa de giz de cera com 12 cores; Trabalho com Pintura 

02 Caixa de lápis de cor com 12 cores; Trabalho com Pintura 

02 Caixas de canetinha ponta fina com 12 cores; Trabalho com Pintura 

03 Lápis de escrever nº4; Atividades do dia 

02 Borrachas brancas; 
Utilizada para corrigir algum erro na 

atividade 

01 Tesoura sem ponta com o nome gravado; 
Recorte-pode ser utilizada do ano 
anterior 

01 Pincel chato nº 20; Pinturas com tinta 

01 
Pasta catálogo A4 (capa dura com 100 plásticos 

grossos); 

Organização de portifólio 

01 Pasta de elástico para tarefa de casa; Tarefa de casa 

01 Pasta polionda 3 cm; Acomodação de material 

01 Tela de pintura 30x30 cm; Atividade de Arte 

03 Revistas para recorte; Recorte 

03 Jornais para recorte; Recorte 

01 Material educativo adequado para a idade; Estimular o objetivo de aprendizagem 

02 Caixas de massinha de modelar; Atividades de coordenação motora 

01 Fantasia do tamanho da criança; Aulas de brincar e arte 

01  Garrafinha para água (identificado); Uso pessoal 

01 
Camisa, tamanho adulto para as aulas de Arte (pode 

ser usada); 

Utilizada nas aulas de pintura 

01 Caneta de tecido colorida; Atividades artísticas 

01 Alfabeto móvel de madeira. 
Estimular a aprendizagem do alfabeto, 
pode ser utilizado do ano anterior 

01 Instrumento musical de brinquedo; 
Utilizado como recurso nas aulas de 

Musicalidade 



 

 

01 
Balde de areia- utilizado nas atividades do Brincar e 
recreação; 

Atividades do Brincar 

02 Tubo de cola incolor 110g;  Atividades de colagem 

02 Envelopes brancos tamanho A3; Organização de atividades de Arte 

01 
Bloco escolar criativo 120g/m2 8 cores A3 com 32 

folhas; 

Atividades artísticas 

01 Bloco escolar criativo 75g/m2 8 cores A4; Atividades artísticas 

 
 

MATERIAL DE USO COLETIVO 

01 Pote de tinta guache 250ml na cor preto; Atividades artísticas 

01 Pote de tinta para tecido 37ml na cor laranja; Pintura em tela 

 
 

LIVROS DIDÁTICOS 

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

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

ISBN: 9781107476882  
O livro poderá ser adquirido pelo site: 

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

 
 

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: 27 de janeiro de 2023. 

• Início do ano letivo: 30 de janeiro de 2023. 

• TODO MATERIAL deverá ser IDENTIFICADO com o nome e a série do (a) aluno (a); 

• No início do ano letivo os alunos receberão a Rotina Diária Marista; 

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


 

 

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

devidamente identificado; 

Receberemos todo o material, devidamente identificado, no dia 27/01/2023, na primeira reunião de pais. 

Os 2 livros literários deverão ser adquiridos na Feira Literária que será realizada após o início do ano 
letivo. 

UNIFORME 

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

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

Agasalho de tactel azul, modelo próprio, com logomarca Marista; 

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

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

Tênis. 


