
  

 

 
 
 
 

 

Lista de Materiais 2022 
Maternal I e II - Educação Infantil 

 
Quantidade Material de uso individual 

01 Mochila para uso diário - material 
01 Lancheira com guardanapo de tecido para uso diário – material e higiene 

01 01 Pincel nº 20 – aula de Arte 

01 01 Travesseiro pequeno com capa, para relaxamento, com o nome da 
criança – descanso 

01 Camiseta usada tamanho 10 – descanso 
01 *Agenda Marista 

  

Quantidade Materiais que devem estar na mochila, diariamente, personalizado 
com o nome da criança 

01 Tênis reserva - higiene 
03 Camisetas (se possível do uniforme) - higiene 

02 Shorts – higiene 

02 Meias – higiene 
03 Calcinhas ou cuequinhas - higiene 

02 Caso a criança use fralda, mandar diariamente fraldas descartáveis, 
lenço umedecido e pomada para assadura - higiene 

01 Chinelo de dedo – conforto e higiene 

01 Copo com tampa com nome da criança – alimentação 
01 Colher de sobremesa gravada com o nome da criança - alimentação 

01 Lençol de berço com elástico com o nome da criança - descanso 

  

Quantidade Itens gerais da lista 

01 Pacote de bichinhos (fazendinhas) - ludicidade 

01 Brinquedo para uso em areia - ludicidade 

01 Brinquedo de encaixe, peças grandes - ludicidade 

01 Brinquedo pedagógico para crianças de 02 a 03 anos - ludicidade 

02 Tubos de cola branca 150g – atividades criativas 
01 Caixa de giz de cera grosso – atividades criativas 
03 Caixas de  massinhas – atividades criativas 
01 Estojo de cola colorida 6 cores – atividades criativas 
01 Estojo de pincel atômico, ponta grossa, 12 cores – atividades criativas 

  



  

 

 
 
 
 
 

 

03 Pacotes de papel criativo – aula de arte 
01 Rolinho para pintura – aula de arte 
01 Folha de papel pardo - – atividades criativas 
01 Papel A4 – colorido 100 folhas – atividades criativas 
05 Folhas de papel crepom (cores variadas) – atividades criativas 
02 Pote de tinta guache (250ml) cores variadas – atividades criativas 
01 Pote de tinta guache (250ml) cor preta ou branca – atividades criativas 

02 
Blocos A3 para desenho cor creme, gramatura 297mmX420mm, com 
20 folhas, encadernados (espiralado) no sentido horizontal, com capa 
plástica – produção do portfólio 

01 Bloco de papel para desenho colorido gramatura 297mmX420mm A3 
colorido – aulas de arte 

01 Bloco de papel textura estampado 180g c/36 folhas A4 – atividades 
criativas 

01 Cartolina branca – atividades criativas 
01 Cartolina estampada – aulas de arte 

01 Bloco de desenho A3 gramatura -210mmX297mm cor bege (pacote     com 
20 folhas) – produção do portfólio 

  
 

Livros de literatura 
 
Coleção Gato e Rato  
A galinha choca 
Autora Mary França 
ISBN-10: 8508172893 

ISBN-13: 978-8508172894 

 
 
O que tem dentro da sua fralda? 
Autor: Guido Van Genechten 
ISBN-10: 8574122858 
ISBN-13: 978-8574122854 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 
 
 
 

O monstro das cores 
Anna Llenas 
ISBN-10: 8595260087 
ISBN-13: 978-8595260085 
 
 
 
 
 

 
Informações gerais 
 

• ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DO INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2022. 
o Início das aulas: 14/02/2022 
o Reunião de pais (Adaptação escolar): 04/02/2022 às 16h30 
o Entrega do material: 24 a 28 de janeiro, das 13h30 às 17h, na sala de aula 

do estudante. 
 

• DESCRIÇÃO DO UNIFORME: 
o Camiseta azul claro, modelo Marista. 
o Calça e/ou bermuda modelo Marista. 
o Uniforme de Educação Física: camiseta cavada e bermuda 
o Uniforme de Inverno: camisa de mangas compridas, calça e jaqueta. 

(Modelo Marista) 
o Calçado: tênis, diariamente. 

 
Os uniformes Marista são comercializados pela loja TA em seus dois endereços: 

   - Av. Leopoldino de Oliveira, 2084 - Bairro Estados Unidos 
 - R. São Benedito, 528 - Bairro São Benedito 

 
• OBSERVAÇÕES: 

o Será permitido o uso das bermudas Maristas nas aulas e atividades 
extracurriculares, desde que elas não estejam descaracterizadas. 

o O uso das camisetas comemorativas será permitido somente na sexta-feira. 
o As camisetas e vestuários das atividades extracurriculares só poderão ser 

utilizadas para esse fim. Elas não substituem o uniforme oficial. 
o Os itens sinalizados com “asterisco” não precisam ser adquiridos, pois 

fazem parte dos materiais do Sistema Marista que será fornecido pela 
escola no início do ano letivo.  

o Atenção!  Os estudantes que possuem bolsa integral não estão incluídos no 
item descrito acima, logo, precisam adquirir tais materiais. 

 


