Lista de Materiais 2022
Maternal III - Educação Infantil
Quantidade

Material de uso individual

01

Mochila para uso diário

01

Lancheira com guardanapo de tecido para uso diário

01

Pincel nº 18 - aula de Arte

01

Avental – aula de arte

01

Garrafa tipo squeezer, para uso diário com o nome da criança

01

*Agenda Marista

01

Materias que devem estar na mochila, diariamente, personalizado
com o nome da criança
Tênis reserva

03

Camisetas (se possível do uniforme)

02

Shorts

02

Meias

03

01

Calcinhas ou cuequinhas
Caso a criança use fralda, mandar diariamente fraldas descartáveis, e os
produtos de limpeza aos quais a criança está habituada a usar para sua
limpeza, tais como lenço e pomada para assadura
Chinelo de dedo

01

Copo com tampa com nome da criança

01

Colher de sobremesa gravada com o nome da criança.

Quantidade

02

Quantidade
01
01
02
01
03
02
02

Itens gerais da lista
Brinquedo para uso em areia - ludicidade
Kit de massinha para modelagem com rolinho contendo forminhas,
letras, números e/ou animais – atividades criativas
Blocos de papel A3 branco gramatura 297mmX420mm - com 20 folhas
encadernados (espiralado) no sentido vertical com capa de plástico
transparente – produção do protfólio
Cola branca de 110g – material
Folhas de papel crepom (cores variadas) – aula de arte
Folhas de E.V.A com glitter nas cores amarela, verde ou vermelha –
atividades criativas e aula de arte
Folhas de papel pardo – atividades criativas

03
03
02
02
02
02
02
01
03
02
01
02
02
02
02
02
01

Pacotes de papel A4 sendo um branco e dois coloridos 100 folhas –
atividades criativas
Pacotes papel criativo (20 folhas em cada) sendo 01 fluorescente
gramatura 210mmX297mm – aula de arte
Blocos de papel A3 colorido gramatura 297mmX420mm - portfólio
Bloco de papel A3 branco 297mmX420mm – atividades criativas
Blocos de papel textura estampado 180g c/36 folhas A4 – aulas de arte
Caixa de cola colorida 6 cores (volume) – aulas de arte
Folhas de papel colorido para cartaz, decoradas (xadrez, listrado e
bolado) – aulas de arte
Tesoura infantil de plástico sem ponta com nome da criança – material
Caixas de massinhas com 12 cores (macia) (volume) – atividades criativas
Estojos de pincel atômico, ponta grossa, 12 cores – atividades criativas
Caixa de giz de cera retrátil com 12 cores – atividades criativas e aula de
arte
Tintas guache (500 ml) cores variadas – aulas de arte
Rolinho para pintura – atividades criativas e aula de arte
Jogo de madeira pedagógico (Torre inteligente, Blocos lógicos ou Jogo
construtor) - ludicidade
Quebra cabeça do corpo para crianças de até 3 anos - ludicidade
Kit de brinquedos diversos (Jogo de panelinhas, Fazendinha ou Carrinhos)
- ludicidade
Brinquedo para uso em areia - ludicidade

Materiais – Programa Marista Bilíngue
Os materiais do Programa Bilíngue podem ser encontrados em:
https://www.disal.com.br/maristadiocesano, ou no website, loja de preferência das famílias.
LIVRO: Super Safari Level 1 With Dvd-Rom Pupil’s Book
ISBN 9781107476677

LIVRO: Super Safari Level 1 Activity Book
ISBN 9781107476691

Livros de Literatura
Os pingos e as sementes - Mary França e Eliardo França – Editora do
Global
ISBN-10: 8526017403
ISBN-13: 978-8526017405

Eu sou assim e vou te mostrar - Heinz Janisch – Editora Brinque-Book
ISBN-10: 8574125466
ISBN-13: 978-8574125466

O monstro das cores vai para a escola - Anna Llenas – Editora Aletria
ISBN-10: 9896657459
ISBN-13: 978-9896657451

Informações gerais
•

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DO INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2022.
o Início das aulas: 07/02/2022
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:
o Av. Leopoldino de Oliveira, 2084 - Bairro Estados Unidos
o 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.

