
  

 

LISTA DE MATERIAIS 2022 
2º ano da Educação Infantil 

 

Material Individual 

Quantidade Material Utilização 

1 
Caderno Marista de Educação Infantil- 2º 

ano da Educação Infantil 
Todos os campos de experiências 

2 

Cadernos de desenho sem pauta 

(sketchbook), formato 222mm x 297mm, 

40 folhas, 150 g/m2  

 

Atividades de Imagem e Arte e Inglês 
 

1 

 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 

fixados dentro da pasta).   

Utilizado para organização do portfólio 

demonstrativo do desenvolvimento e das 

aprendizagens. 

100 Palitos de picolé 

Utilização individual para as atividades de 

contagem em Letramento Matemático e 
colagem nas atividades de Imagem e Arte. 

1  Pasta de trilho cristal transparente. 
Organização das atividades de registro e 

para casa. 

IMPORTANTE: 

• O caderno Marista faz parte do serviço oferecido pelo Marista e não precisa ser comprado pelas 
famílias. 

• Caso o aluno se desligue da escola, os materiais que não foram utilizados serão devolvidos. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



  

 

Materiais de uso individual para trazer no primeiro dia de aula 

Quantidade Material Utilização 

1 
 estojo simples (com duas repartições)  
 

Todos os campos de experiência 

1  cola branca 110g líquida 
Colocar dentro do estojo e utilizar nas 

diversas atividades. 

 

1  tesoura sem ponta com nome 
Todos os campos de experiência 
 

2 lápis de escrever nº2 
Todos os campos de experiência 

 

1 borracha 
Todos os campos de experiência 
 

1 Apontador com depósito 
Todos os campos de experiência 

 

1 
Estojo de caneta hidrocor ponta fina (12 

cores) 

Todos os campos de experiência 
 

1 Caixa de lápis cor (12 cores) 
Todos os campos de experiência 

 

1 Mochila para uso diário Para uso diário 

1 Merendeira com toalhinha de mão Para organização do lanche. 

1 Garrafinha de água 
Para uso diário 

 

IMPORTANTE: 

• Todo material deverá ser identificado com o nome e sobrenome do estudante. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



  

 

Materiais de uso individual que permanecerão na mochila para higienização 

diária 

Quantidade Material Utilização 

1 
Camisa usada de malha (dois 

números maior que o tamanho da 

criança). 

Utilizada nas atividades de Imagem e Arte 

para não manchar o uniforme. 

1 Chinelo 
Para utilizar nos espaços internos da 

Educação Infantil. 

IMPORTANTE: 

• Todo material deverá ser identificado com o nome e sobrenome do estudante. 

 

Livros didáticos 

Capa INGLÊS 
 

 

 

 

PUCHTA, Herbert , GERNGROSS G. Nter, JONES Peter Lewis. 

Super Safari 3 Pupil's Book with DVD-ROM. Cambridge.   

  

ISBN 978-1-107-47707-0  

 

 
 

PUCHTA, Herbert , GERNGROSS G. Nter, JONES Peter Lewis. 

Super Safari 3 Activity Book. Cambridge.   

  

ISBN 978-1-107-47708-7  

 

IMPORTANTE: 
 

➔ Sugerimos que o material didático do Programa Marista 

Bilíngue seja adquirido através do site: 

https://www.disal.com.br/maristapenha 

➔  O DVD-ROM deverá permanecer em casa.  

 

 

 

https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Herbert+Puchta&search-alias=books
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Herbert+Puchta&search-alias=books
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Herbert+Puchta&search-alias=books
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https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=G.+Nter+Gerngross&search-alias=books
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https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Peter+Lewis-Jones&search-alias=books
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Herbert+Puchta&search-alias=books
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Herbert+Puchta&search-alias=books
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Herbert+Puchta&search-alias=books
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https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Peter+Lewis-Jones&search-alias=books
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Peter+Lewis-Jones&search-alias=books
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Peter+Lewis-Jones&search-alias=books
https://www.disal.com.br/maristapenha
https://www.disal.com.br/maristapenha


  

 

LIVROS PARADIDÁTICOS 

Capa Período Referência 

 

1º semestre 

 
 

JEFFERS, Oliver. Aqui 
Estamos Nós. 1 ª Edição, 

2018. Salamandra. 

ISBN 9788516111663 
 

 

2º semestre 

 
 

AHLBERG, Allan e Alhberg, 

Janet. O Carteiro Encolheu. 
2020 Companhia Das 

Letrinhas.   
 
 

ISBN 9788574068817 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



  

 

 

Opções de uniformes para uso diário 

 
Obs.: Modelos em anexos disponíveis no site Marista. 

 

Fornecedores credenciados do uniforme escolar 

 

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

3319-9200 

 

Pontos de venda da FTD Educação 

 

Para maior comodidade dos pais, informamos: 

• FTD Educação estará, no período de 15/12/2021 a 15/02/2022, com um ponto de venda na 

Biblioteca do Colégio Marista comercializando todos os livros adotados. 

• Os cadernos modelo Marista (pautados ou de produção textual) serão vendidos no início das 

aulas. 

• Consultas e orçamentos poderão ser realizados por meio dos telefones: (27) 3227-6044/(27) 

99975.9888-whatsapp/ (27) 99943-4664 ou e-mail: reservaftdvv@hotmail.com 
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Observações gerais 

1. No dia 25/01/2022, às 8h30 (para alunos do turno matutino) e 13h30 (para alunos do turno 

vespertino), acontecerá o 1º Encontro Pedagógico com Pais, nas quadras cobertas. Este dia é 

exclusivo para os adultos, sem a presença das crianças. Será apresentado o projeto pastoral 
pedagógico da série e os respectivos professores. Recomendamos a presença de apenas um (1) 

responsável. 

2. A entrega dos materiais acontecerá ao longo do ano, nos dias solicitados por cada professora. 

3. Início das aulas para os estudantes novatos: 26/01/2022 (quarta-feira). 

4. Início das aulas para os demais estudantes: 27/01/2022 (quinta-feira), com saída no horário 
regular, às 11h50min para o turno matutino e 17h30min para o turno vespertino. 

5. A criança deverá ser acompanhada apenas por um (1) responsável, tanto na entrada, quanto na 
saída. 

6. O acompanhamento da criança pelo adulto responsável até a sala de aula acontecerá até o dia 

07/02/2022 (segunda-feira). A partir do dia 08/02/2022 (terça-feira), as crianças seguirão até a sala 
de aula acompanhadas exclusivamente pela equipe pedagógica. 

7. O responsável buscará o estudante na porta da sala de aula, diretamente com a professora, a 
partir do primeiro dia letivo. 

 

Em caso de dúvidas com relação aos livros indicados, entre em contato com a 
Biblioteca do Colégio, pelo telefone (27) 4009-4247 ou 4009-4201. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 


