Lista de Materiais 2022
1º ano - Educação Infantil
Quantidade

Material de uso individual

01

01

Garrafinha tipo squeeze para armazenar água
Lancheira com guardanapo de pano e uma colher para sobremesa com o
nome gravado, para uso diário
Mochila com rodinha para uso diário
Caderno de cartografia capa dura – 50 folhas (sem folhas de seda) –
encapados com papel adesivo transparente
Garrafinha tipo squeeze para armazenar água

01

*Agenda Marista

01

*Caderno modelo Marista

01
01
01

Quantidade

01

Itens gerais da lista
Fichário universitário transparente – plástico com 04 argolas, com 100
plásticos (grosso), com 04 furos, tamanho ofício; (já colocados na pasta) –
para compor o portfólio de atividades
Revista em bom estado – projeto de leitura

01

Brinquedo simples para uso em areia – ludicidade

01

Tesoura com o nome gravado – material

01
01

Gibi em bom estado projeto de leitura
Folha de papel crepom, cores fortes – atividades criativas
Pacotes de folha A4 – C/100 sendo um branco, e o restante nas cores
amarelo, verde, azul,ou rosa – atividades criativas
Bloco para desenho gramatura A3 colorido – portfólio
Cartolina branca – atividades criativas
Blocos para desenho gramatura 210mmX297mm A4, cor branca – aula de
arte
Blocos de papel colorido, 85g/m², c/ 45 folhas A4. (Sendo um pacote
fluorescente) – aula de arte
Lápis preto A3 tamanho jumbo - material
Borracha branca - material
Caixa de lápis de cor (12 cores), tamanho jumbo - material
Apontador para lápis de maior espessura - material
Pote de tinta guache (250ml) – aula de arte
Caixa de giz de cera com lápis de maior espessura (12 cores) – aula de arte
Cola branca 90g material

01

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

03
01
02
01

Caixas de massinha com 6 unidades (250gr) – atividades criativas
Estojo de cola colorida – atividades criativas
Estojos de pincel atômico, 12 cores – aulas de arte
Jogo de brinquedo pedagógico indicado para a faixa etária 4/5 anos 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 2 With Dvd-Rom Pupil’s Book - ISBN:
9781107476882

LIVRO: Super Safari Level 2 Activity Book - ISBN: 9781107476899

Livros de Literatura
LIVRO: O mundinho azul Autora: Ingrid Biesemeyer
ISBN-10: 853680985X
ISBN-13: 978-8536809854

LIVRO: O caracol Autores: Mary França e Eliardo França
ISBN-10: 8508176597
ISBN-13: 978-8508176595

LIVRO: O homem que amava caixas Autora: Stepen Michael King
ISBN-10: 858535769X
ISBN-13: 978-8585357696

Informações gerais
•

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DO INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2022.
o Início das aulas: 07/02/2022
o Reunião de pais: 16/02/2022 – 19h
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.

