
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Lista de Materiais 2023 
 

Educação Infantil – 2° ANO 

 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL 

QTD. DESCRIÇÃO  
1 Avental plástico 

1 Pincel nº 10 

1 Tela 30 x 30 

MATERIAL DE USO COLETIVO 

QTD. DESCRIÇÃO  
2 Caixas de lápis de cor – 12 unidades 

1 Estojo hidrocor grossa 12 cores 

1 Cola branca 

1 Tinta guache (cor livre) 

2 Massa de modelar 500g 

2 Caixas de giz de cera 

1 Cola de isopor – 90g 

1 Bloco (50 folhas) de papel A3 criative colorido 75g 

1 Bloco (50 folhas) de papel A3 branco 75g 

1 Bloco (50 folhas) de papel A4 criative colorido 75g 

300 folhas de papel A4 

1 Metro de papel contact 

1 Pacote (100 unidades) de palito de picolé 

1 Revista em bom estado 

5 Lápis grafite nº 2 

2 Borrachas 

2 Apontadores 

1 Tesoura sem ponta 

1 Caderno de desenho 96 folhas 

1 Pasta plástica com elástico tamanho A4 

1 Pasta catálogo tamanho A4 com 100 plásticos– cor livre 

1 Jogo pedagógico para faixa etária 5 anos 

5 Botões (sortidos) 

2 Pares de olhinhos móveis (médio) 

1 Pacote de lantejoulas  

 
  



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

CAPA LIVROS DIDÁTICOS 

 

 
PUCHTA, Herbert; GERNGROSS, Günter; JONES, Peter Lewis. Super 
Safari Level 3: Pupil’s Book. 2º ano EI. Cambridge: Cambridge University 
Press, 2015.  
 
ISBN: 9781107477070 

 
 
Obs¹. O código ISBN é o que definirá a Edição correta para cada série. 
Obs². Sugestão de compra pela internet:  https://www.disal.com.br/maristanazare  

 

 
PUCHTA, Herbert; GERNGROSS, Günter; JONES, Peter Lewis. Super 
Safari Level 3: Activity Book. 2º ano EI. Cambridge: Cambridge University 
Press, 2015.  
 
ISBN: 9781107477087 

 
Obs¹. O código ISBN é o que definirá a Edição correta para cada série. 
Obs². Sugestão de compra pela internet:  https://www.disal.com.br/maristanazare  

CAPA 
LIVROS LITERÁRIOS E 

PARADIDÁTICOS 
TRIMESTRE/ETAPA 

 

Título: Cultivando Leitores 
  
(Caixa contendo 04 paradidáticos conforme 

títulos indicados abaixo) 
 
Editora: FTD (Distribuidora). 

1º ao 3ºTRI  

 
Títulos dos Paradidáticos – 2° ano da Educação Infantil 
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PLANO DE UTILIZAÇÃO PEDAGÓGICA DOS MATERIAIS SOLICITADOS  

O Colégio Marista Nossa Senhora de Nazaré, como metodologia de ensino, trabalha a Pedagogia de Projetos. 

Sobre a perspectivas dos diferenciados projetos desenvolvidos, são realizadas inúmeras ações que compõem 

atividades que favorecem experiências com a utilização de variados recursos, abrangendo todos os Campos de 

Experiências, conforme as Diretrizes para a Educação Infantil Marista e a BNCC. Exemplo de atividades 

desenvolvidas: 

Pintura em tela, experiências sensoriais com tecidos e papéis com texturas amadeiradas, percepção de cores 

com variados elementos, seja tinta, massas de modelar, colas, atividades de confecção de brinquedos não 

estruturados que demandam elementos como palitos, olhinhos, lantejoulas, colas específicas, atividades de 

pinturas com técnicas variadas com diferenciados pincéis para o desenvolvimento das habilidades motoras, 

atividades com colagem trabalhando papéis coloridos e outros materiais.  

Aqui são citadas algumas atividades, entretanto no decorrer do ano letivo muitas outras são desenvolvidas, 

demandando os materiais citados na lista acima.      

ORIENTAÇÕES GERAIS  

  

• Todo material deve estar identificado. 

• O aluno irá receber uma agenda da escola.  

• Durante o período letivo, se necessário, será solicitada com antecedência a reposição de materiais acima 

elencados ou outros de acordo com a necessidade do trabalho pedagógico da série. 

INFORMAÇÕES ÚTEIS 

• A reunião de pais e a data da entrega dos materiais coletivos serão divulgadas posteriormente, em 

comunicado próprio, por e-mail e aplicativo Marista Conectado.  

• Os materiais de uso coletivo ficarão na escola para serem utilizados no decorrer das atividades. 

  


