
 

 

LISTA DE MATERIAIS INTEGRAL 2023 

Educação Infantil 

 

Material Individual 

Quantidade Material Utilização 

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 colocados na pasta). 
 

Organização das atividades desenvolvidas 
ao longo do ano letivo com os alunos. 

 
1 

 

Pasta catálogo com 40 folhas 

plásticas grossas 

 
Organização das atividades desenvolvidas 
ao longo do ano letivo com os alunos na 
Oficina de Inglês. 

 
 

1 

 
Caderno A4 grande com espiral (capa 
dura) com 48 folhas de 150g/m², sem 
folha de seda 

 
Utilizado para as produções da Oficina 

de Arte. 

1 
 
Tela para pintura tamanho 30X30 

 
Utilização na Oficina de Arte. 

5 Tubos de tinta acrílica nas cores: 
BRANCO, PRETO, AMARELO, AZUL E 
MAGENTA (1 tubo de cada cor) 

 

Utilização na Oficina de Arte. 

1 
 
  Caixa de massa de modelar 12 cores 
 

 
Utilização nas atividades direcionadas 
pelas monitoras. 

2   Pacotes de papel Lumi 75g/m2 (5 cores). 

 

Utilização nas atividades direcionadas 
pelas monitoras. 

2 
Revistas para recorte com imagens 
adequadas à infância. 

Para serem utilizadas em atividades de 
recorte e colagem. 

2 Revistinhas em quadrinhos adequadas a 
idade da criança. 

Momento de descanso 



 

 

Material Individual 

Quantidade Material Utilização 

1 • 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. 

 

Material de higiene pessoal e Descanso 

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 

 

 

 

 
 

http://www.marista.edu.br/nspenha


 

 

 

 

 

Observações  

1. No dia 30/01/2023 às 8h acontecerá o 1º Encontro Pedagógico com Pais, no 

Audiovisual. 
2. A entrega do material deverá ser feita no período de 25 e 26/01/2023 das 7h30 às 11h30 

e das 13h às 16h, juntamente com a entrega de materiais do Ensino Regular, seguindo 

a organização e orientações determinadas pelos Nap’s.  
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 do Tempo Integral: 01/02/2023 
5. Diariamente, o estudante deve trazer sua mochila, lancheira, garrafa para água, 

agenda escolar e estojo escolar. 

6. Todo material individual deverá ser reposto pela família quando necessário 


