
  

 

 
 
 

 
 

Lista de Materiais 2022 
Educação Infantil - Maternal III 

 
PROGRAMA MARISTA BILÍNGUE: 
 

 
 

 
 
Obs.: os livros de Inglês podem ser adquiridos diretamente na distribuidora DISAL 
por meio do site: www.disal.com.br/maristabh. 

• 2 blocos A3 branco, 20 folhas 140g/m encadernados. 
• 1 pasta plástica A3 com 40 plásticos. 

 
MATERIAIS GERAIS: 

• 1 pasta plástica média com zíper e alça para uso diário, com o nome da 
criança na frente. 

• 2 blocos A3 colorido, 32 folhas, 120g/m. 
• 4 blocos A3 branco, 20 folhas, 140g/m. 
• 1 pacote com 48 folhas A4 coloridas. 
• 1 conjunto de caneta hidrocor com 12 cores, JUMBO. 
• 1 tesoura modelo sem ponta, com trava, 13cm, com o nome gravado. 
• 1 jogo educativo, que será solicitado no início do ano. 
• 3 livros de literatura (indicados pela professora no início do ano). 
• 1 pasta A3 com 40 plásticos. 
• 1 conjunto de massinha de modelar soft com 6 potes. 
• 1 kit de ferramentas para massinha de modelar. 
• 1 estojo de tinta aquarela com 12 cores. 
• 3 canetas ponta porosa preta. 

 
 

PUCHTA, H.; GERNGROSS, G.; LEWIS-JONES, P. Super Safari 1: pupil’s 
book. Cambridge: Cambridge University Press, 2015. ISBN: 
9781107476677. 

PUCHTA, H.; GERNGROSS, G.; LEWIS-JONES, P. Super Safari 1: 
activity book. Cambridge: Cambridge University Press, 2015. ISBN: 
9781107476691. 



  

 

 
 
 
 

• 2 folhas de papel decorado (tamanho A4). 
• • 1 conjunto de lápis de cor, para desenho em papel. 
• 2 vidros de cola branca 110g. 
• 2 anilinas comestíveis. 
• 1 conjunto de botões variados (médios e grandes). 
• 1 borrifador de plástico pequeno. 
• 1 kit de ferramentas ou 1 kit de médico de plástico. 
• • 1 avental modelo Marista para pintura. 
• 1 boneca simples de pano: acima de 30 cm ou 01 carrinho de madeira em 

torno de 30 cm. 
• 1 conjunto de animais de plástico resistentes. 

 
IMPORTANTE: todos os materiais solicitados serão para uso individual das 
crianças no desenvolvimento de projetos pedagógicos do ano letivo de 2022. 
 
SUGESTÕES: 

• 1 garrafinha para uso diário na escola, com o nome gravado em letra 
maiúscula, caixa alta. 

• 1 merendeira contendo, diariamente: 1 guardanapo ou toalhinha de pano 
com nome. 

• 1 pasta polionda com espessura de 5,5 cm (400 X 400), contendo um par 
de chinelos, 2 shorts/calças, 2 camisetas, 2 meias, 2 calcinhas ou 
cuequinhas (esse material ficará na escola). 
 

OBSERVAÇÕES: 
• O ISBN é a referência oficial dos livros. Em caso de dúvidas sobre a edição, 

guie-se pelo ISBN. 
• Serão solicitados, ao longo do ano: alimentos para realização de práticas 

de culinária, sucatas, revistas, taxas para eventos culturais extras. 
• Para as atividades de recreação na água, será exigido o uso obrigatório de 

um maiô (padrão Marista) para as meninas e sunga (padrão Marista) para 
os meninos. 

• O material escolar, inclusive o uniforme, deverá ser devidamente 
identificado com o nome da criança em lugar visível. 


