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MATERIAL DE USO INDIVIDUAL – 2º ANO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
 

QTD. DESCRIÇÃO 

01 Pasta catálogo com 50 plásticos. 

01 Classificador tipo rápido. 

02 Classificadores com elástico 

01 Tesoura de ponta arredondada (não indicamos tesouras com personagens). 

01 
Conjunto contendo: copo, prato e colher de plástico ou inox (gravado com o nome do(a) 
estudante). 

01 Camisa branca de malha adulto, tamanho P. 

01 Pasta em tamanho A3 (para acondicionar o material de Arte). 

01 Lápis nº 02. 

01 

Estojo contendo: lápis grafite nº 2, apontador, borracha, lápis de cor, cola em bastão (40g) 

e hidrocor, o qual a criança trará diariamente para a escola e que deverá ser reposto 
sempre que precisar. 

01 Caderno de desenho (tamanho A4/ 48 folhas) 

01 
Agenda Marista - Será oferecida pelo Colégio como presente de boas-vindas aos 

estudantes, no início das aulas. Ela é fundamental para o acompanhamento escolar. 



 

 

01 

Caderno pautado - 2º Ano da Educação Infantil (encadernação em 

espiral; tamanho A4 em sentido paisagem; folha de rosto 

customizável; caderno em meia pauta com espaço para o desenho 

e demais atividades; especificação da pauta: espaço para escrita 
de 1 cm, com tarjado azul de 0,5 mm, com função de espaçamento 

entres as linhas de escrita). Outras informações com a 

Coordenação. 
 

 

LIVROS DIDÁTICOS 
 

 

CAPA LÍNGUA INGLESA TRIMESTRE 

 

PUCHTA, Herbert; GERNGROSS, Günter; JONES, Peter 

Lewis. Super Safari 3. Pupil’s book. Level 3. First 

Published. Cambridge University Press, 2015. With DVD-

ROM. ISBN 9781107477070 

I, II e III 

 

PUCHTA, Herbert; GERNGROSS, Günter; JONES, Peter 
Lewis. Super Safari 3. Activity Book. Level 3. First 

Published. Cambridge University Press, 2015. ISBN 

9781107477087 

I, II e III 

Obs.: O material poderá ser adquirido através do link 

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

 

LIVROS PARA A CIRANDA LITERÁRIA 

 
 

Serão solicitados no primeiro dia de aula 05 livros de literatura para a Ciranda 

Literária. 

Trimestres: 

I, II e III 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

1. O material de uso individual será entregue no retorno às aulas presenciais, no turno em que 

o(a) estudante estiver matriculado(a), ou a entrega poderá ser fracionada de acordo com o 

período de uso estipulado no Plano de Utilização. 

2. Todo o material do(a) estudante deverá estar marcado com o nome e sobrenome. 

3. Serão solicitados outros materiais, ao longo do ano como: alimentos para realização de 

práticas de culinária, ilustrações ou objetos para os projetos pedagógicos científicos, diversas 

sucatas, revistas para recorte ou rasgadura, rótulos ou embalagens, taxas para aulas de 

campo e eventos culturais que serão previamente comunicados.   

 

 
 

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


 

 

4. Os materiais que apresentarem prazo de validade devem estar válidos, pelo menos, até o 

final do ano letivo de 2021. 

5. Os Planos de Utilização de Materiais e das Atividades Extraclasse encontram-se disponíveis 

para consulta na Secretaria do Colégio e no Portal Marista. 

Link do Procon:  http://atendimentoprocon.sjdhds.ba.gov.br/    

 

 

INFORMAÇÕES ÚTEIS 

1. Início das aulas: 26/01/2021. 

2. 1ª Reunião de Pais: 28/01/2021 – estudantes do turno vespertino – das 19h às 20h30min. 

3. 1ª Reunião de Pais: 29/01/2021 – estudantes do turno matutino – das 19h às 20h30min. 

 
 

http://atendimentoprocon.sjdhds.ba.gov.br/

