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Educação Infantil – 2º Ano (5 anos) 
 
Todo material de uso pessoal deve ser identificado com o nome completo da criança. 
 

 A) Literatura 

02 livros de literatura (serão solicitados, via agenda, no mês de fevereiro, 

para o Projeto Ciranda Literária).  
 

B) Material do Programa Marista Bilíngue 

 
PUCHTA, Herbert; GERNGROSS, Günter; LEWIS-

JONES, Peter. Super Safari Level 3 with DVD-Rom 
Pupil’s Book. ISBN: 9781107477070. 
 

 

 

 

 

 

 

PUCHTA, Herbert; GERNGROSS, Günter; LEWIS-
JONES, Peter. Super Safari Level 3 Activity Book. 

ISBN: 9781107477087. 
 

 

 
A compra poderá ser feita pela plataforma: https://www.disal.com.br/maristacpe  

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


 

 

C) Materiais para uso individual  
 

 
01 Caderno Pautado Marista (material a ser 

adquirido no Colégio, na primeira semana de 

aula). 
 

 

 
Materiais que deverão estar diariamente na mochila: 

01 mochila (sugestão: mochila que caiba os itens do material pessoal, 

caderno e pasta brasil de plástico) 
01 lancheira contendo 01 guardanapo de tecido para forrar a mesa do 

lanche 

01 agenda (oferecida pelo colégio) 
01 toalhinha de mão 

01 garrafa para consumo individual de água 
01 muda completa de roupa, incluindo calcinha ou cueca  

01 embalagem de lenços umedecidos 

01 pacote de lenço de papel (de bolso – 21cm x 21cm) 
 

Materiais individuais que deverão ficar na escola: 

01 estojo escolar com zíper, que comporte lápis de cor, borracha, lápis de 

escrever, apontador e tesoura 
02 lápis pretos triangulares jumbo (para escrever)                 

02 lápis triangular comum (para escrever) 

02 borrachas macias 
02 tubos de cola branca (90g) 

01 tesoura sem ponta (com o nome da criança gravado) 
01 apontador com depósito (próprio para lápis de cor triangular jumbo e 

lápis comum) 

01 caixa de lápis de cor jumbo triangular com 12 unidades (colocar nome do 
aluno em cada unidade) 

01 caixa de lápis de cor comum com 12 unidades (colocar o nome do aluno 

em cada unidade) 
01 jogo de pincel atômico jumbo com 12 unidades (colocar o nome do aluno 

em cada unidade) 

01 pasta brasil de plástico para colocar o caderno de Atividades de casa 
 



 

 

D) Materiais individuais para aula de arte  

01 blusa de malha tamanho adulto (que cubra todo o uniforme)  

01 pincel para pintura nº20 (ponta chata) 
01 pincel para pintura n°8 (ponta chata) 

02 caixas de massinha de modelar (à base de amido) 

01 transparência (retroprojetor) para técnicas de desenho 
03 canetas ponta porosa 1.0mm (cor preta) para organização pedagógica 

01 metro de fita de cetim fina (cor opcional) 

10 sacos plásticos (tamanho ofício) para organização das atividades 
individuais 

01 folha de lixa d’água (nº 80) para experimentação de técnicas 

30 folhas de papel A4 60kg para registros individuais 
50 folhas de papel lumi color para documentação e registro de atividades 

individuais                                                                                                                    
 

OBSERVAÇÃO: Outros materiais poderão ser solicitados no decorrer do 

ano. 
 

Outras informações importantes: 

 

• O aluno deverá trazer no 1º dia de aula somente os materiais 

indicados nos itens C e D. 

• FAVOR IDENTIFICAR COM O NOME DA CRIANÇA TODOS OS 
MATERIAIS, INCLUSIVE O UNIFORME. 

• Os cadernos deverão ser encapados (colocar nome na contracapa). 

• Observar a qualidade e marca do material, tendo em vista a saúde, a 

segurança e o bem-estar da criança. 

• A Escola não se responsabiliza por extravio de material não 

identificado. 


