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MATERNAL III – EDUCAÇÃO INFANTIL
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MATERIAL DE USO INDIVIDUAL (DEVERÁ SER ENTREGUE NO COLÉGIO)
DESCRIÇÃO
pincel chato nº 8.
caixa de lápis de cera 6 cores jumbo redondo + 1 apontador.
estojo de canetinha (grossa) com 12 cores.
caixa organizadora de plástico sem tampa (tamanho de uma caixa de sapato adulto).
avental.
jogo americano.
maleta plástica com alça (para folha A3).
livro infantil em inglês (adequado a faixa etária).
kit (animais, frutas, bonecos) – peças grandes.
jogo pedagógico de encaixe, montagem, blocos grandes, formas grandes (adequado a faixa etária).
tesoura inox escolar, sem ponta (nome da criança gravado).
lápis jumbo.
tela para pintura 30x40cm.
tecido de algodão cru – 1 metro.
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MATERIAL DE USO COLETIVO (DEVERÁ SER ENTREGUE NO COLÉGIO)
DESCRIÇÃO
blocos de folha A3 com 20 unidades, cor branca (gramatura 180).
potes de massa para modelar atóxica, cores variadas (150g).
potes de tinta guache (cores variadas).
tubos de cola branca (90g).
folhas de papel criativo colorida nas duas faces em tamanho A4, gramatura 120.
folha de papel 60kg 60x90 (branca)
folha de papel crepom
novelo de lã.
botões plásticos, tamanho grande, cores variadas.
folha de E. V.A. estampado
durex colorido

TRAZER NA MOCHILA DIARIAMENTE
• 03 fraldas descartáveis (se fizer uso).
• 02 trocas de roupas– preferência uniforme escolar.
• 01 toalha de banho.
• 01 garrafinha ou copo para beber água.
• 01 pomada para assadura.
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LIVROS LITERÁRIOS
SIMÕES COELHO Ronaldo. Macaquinho, Editora: FTD
ISBN: 9788532276025
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ETAPA
IIl ETAPA

PROGRAMA BILINGUE
PUCHTA, Herbert; GERNGROSS, Günter; LEWIS-JONES; Peter. Super Safari Level 1 Student's
Book [With DVD ROM]. (Educação Infantil). Cambridge.
ISBN: 978 -1-107-47667-7
PUCHTA, Herbert; GERNGROSS, Günter; LEWIS-JONES; Peter. Super Safari 1 Activity Book.
(Educação Infantil). Cambridge.
ISBN: 978-1-107-47669-1
O livro poderá ser adquirido no site: https://www.disal.com.br/maristamaceio ou no site de
preferência da família. Solicitamos atenção ao ISBN dos livros.

ENTREGA DE MATERIAL NO COLÉGIO
REUNIÃO COM PAIS E EDUCADORES E
RECEBIMENTO DO MATERIAL
UNIFORMES

DATA
26 e
27/01/2022
28/01/2022

IMPORTANTE
HORÁRIO
7h30 as 12h
13h20 as 17h50
INFORMADO PELO APP
MARISTA

LOCAL
SALAS DE AULA – PRÉDIO CENTRAL
SALAS DE AULA – PRÉDIO CENTRAL

Os modelos estão disponíveis no site: http:marista.edu.br/maceio. Serão
vendidos na Mundo de Sonhos (Avenida Almirante Álvaro Calheiros, nº 933) e na
Livraria Leitura (Parque Shopping).

OBSERVAÇÕES:
• IInício das aulas: 31 de janeiro/2022.
• Todo material do estudante de uso individual deverá ser marcado com seu nome completo.
• A agenda escolar Marista será entregue ao estudante na primeira semana de aula. Ela deverá ser mantida na mochila do estudante
para registros e comunicação entre o colégio e a família.
• O uniforme é de uso obrigatório e diário. Sugerimos bordar o nome do estudante em local visível. Na impossibilidade, grafá-lo na
parte interna de cada peça de roupa.

