
  

 

 
 
 
 

 

Lista de Materiais 2022 
Educação Infantil - 1º ano EI 

 
PROGRAMA MARISTA BILÍNGUE: 

 
PUCHTA, H.; GERNGROSS, G.; LEWIS-JONES, P. Super Safari 2: 
pupil’s book. Cambridge: Cambridge University Press, 2015. 
ISBN: 9781107476882. 
 
 
PUCHTA, H.; GERNGROSS, G.; LEWIS-JONES, P. Super Safari 2: 
activity book. Cambridge: Cambridge University Press, 2015. 
ISBN: 9781107476899. 
 

 
Obs.: os livros de Inglês podem ser adquiridos diretamente na distribuidora DISAL 
por meio do site: www.disal.com.br/maristabh. 
 
MÚSICA: 
• 1 frasco de bolinha de sabão. 
 
MATERIAIS GERAIS: 

• 2 cadernos Modelo Marista – Educação Infantil 1 (pauta: 1,5 cm). 
• 1 pasta catálogo com capa transparente, contendo 30 plásticos (vermelha). 
• 2 pastas com capa transparente, bailarina (verde e azul). 
• 1 conjunto de caneta hidrocor JUMBO, com 12 cores, em estojo simples 

com zíper. 
• 3 canetas hidrocor com ponta porosa, na cor preta (macia). 
• 1 estojo aquarela, de 12 cores (lavável). 
• 2 potes de massinha de modelar (500g). 
• 1 gibi para compor a biblioteca de sala 
• 1 pacote de papel ofício colorido, com 100 folhas. 
• 1 pacote de papel pardo kraft A4, com 100 folhas. 
• 1 bloco de papel A3 branco, com 50 unidades. 
•  1 dado.  

 



  

 

 
 
 
 
 

• 1 conjunto de 6 cores de tinta acrílica neon fluorescente 10ml.  

• 1 avental modelo Marista. 
• 3 livros de literatura infantil (indicados pela professora no início do ano). 
•  Jogo educativo (indicado pela professora no início do ano).  
• 1 conjunto de giz de cera com 12 cores. 
• 1 estojo individual, simples e com zíper, contendo: 

- 2 lápis “triangular-preto”, JUMBO. 
- 1 borracha grande macia. 
- 1 apontador com depósito (para lápis JUMBO). 
- 1 tesoura, sem ponta, com nome gravado. 
- 1 caixa de lápis de cor, com 12 cores, triangular, JUMBO. 
 

IMPORTANTE: todos os materiais solicitados serão para uso individual das 
crianças no desenvolvimento de projetos pedagógicos do ano letivo de 2022. 
 
SUGESTÕES: 
• 1 merendeira contendo, diariamente: 

•  1 guardanapo de pano com nome. 
• 1 copo com nome (plástico ou metal). 

• 1 pasta de tecido ou de plástico ou emborrachada com alça, para uso diário, com 
o nome da criança na frente, para o transporte de agenda, estojo e Caderno de 
Dever de Casa. 
 
OBSERVAÇÕES: 
• O ISBN é a referência oficial dos livros. Em caso de dúvidas sobre a edição, guie-
se pelo ISBN. 
• Poderão ser solicitados, ao longo do ano: alimentos para a realização de práticas 
de culinária, sucatas, revistas e taxas para eventos culturais extras. 
• Para as atividades de recreação na água, será exigido o uso de um maiô escuro 
Padrão. 
Marista para as meninas e de sunga Padrão Marista para os meninos. 
• O material escolar, inclusive o uniforme, deverá ser devidamente identificado 
com o nome da criança em lugar visível. 


