
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENSINO INTEGRAL – EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

Materiais que deverão ser entregues no período de 25 a 26/01/2021, 
(das 07h30min. às 11h30min. e das 13h às 16h). 

 01 fichário com quatro argolas de abrir e capa preta com plástico transparente na frente (formato 
265mm X 335mm, contendo 50 plásticos grossos tamanho ofício, já colocados na pasta). 

 01 pasta catálogo com 40 folhas plásticas grossas (para a Oficina de Inglês). 

 01 caderno espiral meia pauta com 40 folhas, 150g/m2. 

 01 caderno A4 grande com espiral (capa dura) com 48 folhas de 150g/m², sem folha de seda (para 
Oficina de Arte). 

 02 revistas para recorte com imagens adequadas à infância. 

 02 pacotes de papel Lumi 75g/m2 (5 cores). 

 01 bloco de desenho escolar branco A4, 20 folhas, 180g/m2 (para Oficina de Inglês). 

 01 brinquedo pedagógico adequado à idade da criança. 

 01 livro paradidático (títulos sugeridos nas páginas a seguir). 

 01 caixa de massa de modelar 12 cores 

 10 botões de tamanhos e cores variados (para oficina de Arte). 

 01 coração em MDF (corte a laser)10cm de diâmetro com 3mm de espessura (para Oficina de Arte). 
 
 
  



 

 

Materiais de uso individual para trazer no primeiro dia de aula 

 01 toalha de banho. 

 01 sabonete. 

 01 porta sabonete. 

 01 xampu. 

 01 condicionador. 

 01 bolsinha para acomodar o material de higiene pessoal (corporal e bucal). 

 01 porta escova de dente. 

 01 escova de dente. 

 01 gel dental. 

 01 fio dental. 

 01 conjunto de uniforme extra (blusa e bermuda ou short). 

 02 peças íntimas extras. 

 01 par de chinelos. 

 01 almofada pequena. 

 02 lençóis para colchão de solteiro. 

 01 camisa de malha usada (dois números maiores que o da criança), para o trabalho de  Arte. 
 

Paradidáticos 

Escolher 1 sugestão de título 
 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

ANDRADE, Paula. A formiga que queria ser confeiteira. 
Brasília: Editora Oficina, 2018. 

ISBN: 9788568651322 

 
1ª ETAPA 

 

AMOS, Eduardo. Se essa rua fosse minha. São Paulo: 
Editora Moderna, 2015. 

ISBN: 9788516101404 

 
 

1ª ETAPA 

 

ROCHA, Ruth. A família do Marcelo. São Paulo: Editora 
Salamandra, 2011. 

ISBN: 9788516072995 

 
 

1ª ETAPA 

Observação:  Os livros paradidáticos aqui listados serão trabalhados em dois anos 
letivos (2021 e 2022), não havendo, portanto, necessidade de 
aquisição no ano subsequente.  

 



 

 

Opções de uniforme para uso diário e Educação Física 

Obs.: Os modelos do uniforme adotados pela unidade encontram-se disponíveis no site 
www.marista.edu.br/nspenha, na aba Secretaria. 

 
 

Fornecedores credenciados do uniforme escolar 

 PAPELARIA  T.A.  —  Av.  Hugo Musso, nº 549, loja 2, Praia da Costa (Vila Velha) Tel.: (27) 3319-9200 

 Kazza Uniformes — Rua Luciano das Neves, nº 665 loja B (Centro). Tel.: (27) 3063-1257 

 Loja virtual Marista — Compras online: lojalike.com.br 

 
 

Ponto de venda da FTD Educação 
 
 Para maior comodidade dos pais, informamos que a FTD estará, no período de 15/12/2020 a 

12/02/2021 na biblioteca do Colégio Marista. 

 Consultas e orçamentos poderão ser realizados por meio dos telefones: (27) 3227-6044 /                                
(27) 99943-4664 ou do e-mail: reservaftdvv@hotmail.com. 

 
 

Observações  

1. No dia 04/02/2021 acontecerá o 1º Encontro Pedagógico com Pais os horários serão informados 
posteriormente. 

2. A entrega do material deverá ser feita no período de 25 a 26/01/2021, 7h30min às 11h30min e das 13h 
às 16h, no espaço da Educação Infantil. 

3. Todo material e uniformes deverão ser identificados com o nome e sobrenome do (a) estudante em 
local visível. 

4. Início das aulas para os estudantes: 08/02/2021 (segunda-feira). 
5. Diariamente, o estudante deve trazer sua mochila, lancheira, garrafa para água, agenda escolar e 

estojo escolar. 
6. É muito importante que os títulos sugeridos sejam considerados, pois fazem parte dos projetos 

pedagógicos. 
7. Ao encontrar dúvidas em relação aos livros indicados, entre em contato com a Biblioteca do Colégio, 

pelo telefone (27) 4009-4247 ou 4009-4201. 
8. Colocar o nome da criança em todo material individual. 
9. Todo material individual deverá ser reposto pela família quando necessário 

http://www.marista.edu.br/nspenha
mailto:reservaftdvv@hotmail.com

