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Lista de Materiais 2022 
Integral Marista - Maternal II e III 

 
MATERIAIS GERAIS 
• Sugestão de brinquedos (usados): kit de panelinhas, bonecas, animais,   
carrinhos ou brinquedos temáticos, como maleta de médico, ferramentas, etc. 
 
• 50 folhas coloridas tamanho A4. 
 
• 1 pote de massa de modelar (500g).  
 
• 1 kit de forminhas de massinha. 
 
• 1 jogo de canetinhas JUMBO. 
 
• 1 saco impermeável para colocar roupas molhadas ou sujas. 
 
• 1 livro de literatura (adequado à idade, pode ser usado).  
 
UNIFORMES E MATERIAIS PARA AULAS ESPECIALIZADAS  
NATAÇÃO  
• Uso obrigatório de um maiô escuro (padrão Marista) para as meninas e sunga 
(padrão Marista) para os meninos, além de touca, chinelo e roupão ou toalha. A 
utilização de óculos de natação é opcional. Importante o uso do protetor solar. 
 
BALÉ ou JUDÔ 
Balé 
• Uso obrigatório do vestido ou collant e saia (padrão Marista) e sapatilha com 
meia ¾ para as meninas. Para os meninos, camiseta e short (padrão Marista) e 
sapatilha. 
 
Judô 
• 1 kimono. 
• 1 par de chinelos. 
 



  

 

 
 
 
 
 
TEATRO E INICIAÇÃO ESPORTIVA 
Para as aulas de teatro e iniciação esportiva, os alunos poderão utilizar a blusa do 
Integral Laranja (padrão Marista). Importante o uso do tênis para as atividades da 
iniciação esportiva. 
 
SUGESTÕES 
• 1 bolsinha com creme dental, escova de dente, fio dental. 

• 1 mochila contendo: bermuda, calça, calcinha, cueca, par de meias, camiseta 
manga curta ou longa, escova de cabelo e chinelos (esse material volta para casa 
diariamente).  
 
OBSERVAÇÕES 
• Serão solicitados, ao longo do ano: alimentos para realização de práticas de 
culinária, sucatas e revistas.  
 
• Para o banho dos estudantes, na bolsa, é necessário: 1 sabonete, 1 toalha, 1 
shampoo, 1 condicionador e 1 touca de banho. 
 
• Todo o material escolar, inclusive o uniforme, deverá ser devidamente 
identificado com o nome da criança em lugar visível.  
 


