
  

 

VERSÃO 01 

Lista de Material 2022 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
 

 
 

 01 Caixa de giz de cera – 12 cores. 

 01 Caixa de cola colorida. 

 01 Cola gliter. 

 01 Tubo de cola de silicone – 90g. 

 03 Blocos de papel A3 – 180g. 

 150 Folhas de papel A3. 

 01 Bloco de papel A4 Creative paper, 48 folhas, 210 x 297mm. 

 01 Metro de papel contact 

 01 Pote de massa de modelar – 500g 

 01 Pote de 250g Tinta guache (cores variadas) 

 01 revista para recorte 

 01 Pacote de palito de picolé colorido 

 01 Camisa grande (Pode ser usada) 

 01 pasta modelo Clear Book, A3 com 30 plásticos. 

 01 Brinquedo pedagógico para a faixa etária de 1 ano (Sugestão: que trabalhe cores e 

com encaixe) 

 01 Tela para pintura 30 x 30 

 01 Pincel nº 18 

 01 Esponja para arte 

 01 Pacote de lantejoula (100g) 

 

 

MATERNAL I  



  

 

 

 

 01 copo plástico com bico para uso diário (esse item deverá ir e vir de casa para a escola 

diariamente). 

 01 mochila para uso diário.  

 01 muda de roupa para permanecer dentro da mochila e 01 chinelo.  

 01 lençol para permanecer dentro da mochila. 

 01 toalha de banho para permanecer dentro da mochila.  

 01 Sabonete líquido. 

 01 pacote de lenço umedecido para permanecer dentro da mochila. 

 01 escova de dentes e 01 creme dental para permanecer dentro da mochila. 

 01 Pente. 

 01 merendeira com guardanapo de pano (ou toalhinha de mão). 
 

Observação: 
 

➔ Caso o estudante se desligue da escola, os materiais que não foram utilizados serão 

devolvidos. 

 

FORNECEDOR CREDENCIADO DO FARDAMENTO ESCOLAR 
 

• Loja Zipoo Store →  Av. Gen. Edson Ramalho, 890 - 103 - Manaíra, João Pessoa/PB.  

Tel. (83) 3508-9024 

 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS 
Poderá haver alteração nas orientações gerais, a partir dos cenários externos. Caso ocorra, 
os responsáveis serão comunicados posteriormente. 

 

1. A entrega do material deverá ser feita no período de 11 a 14/01/2022, das 8h às 16h. 

2. Reunião com pais do Maternal I, II e III: 19/01/2022 (quarta-feira) às 18h. 

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

Materiais de uso individual para trazer no primeiro dia de aula 

https://www.google.com/search?q=loja+zippo+-+jo%C3%A3o+pessoa&rlz=1C1GCEU_pt-BRBR918BR918&oq=loja+zippo+-+jo%C3%A3o+pessoa&aqs=chrome..69i57j0i22i30.4622j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8


  

 

4. Início das aulas: 20/01/2022 (quinta-feira). 

5. A agenda escolar Marista é de uso obrigatório e será entregue pelo Colégio na primeira 
semana de aula.  

6. Diariamente, o estudante deve trazer sua mochila, lancheira, copo para água e agenda 
escolar. 

7. É muito importante que os títulos sugeridos sejam considerados, pois fazem parte dos 

projetos pedagógicos. 

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

 

 


