
  

 

Lista de Material 2022 
MARISTA EM TEMPO INTEGRAL 

 
 

 
 

 01 Fichário com quatro argolas, capa  preta com plástico transparente na frente (formato 

265mm X 335mm, contendo 50 plásticos grossos tamanho ofício, já colocados na pasta). 

 01 pasta catálogo com 40 plásticos. 

 01 Caderno espiral meia pauta com 40 folhas, 150g/m2 

 03 revistas para recorte (observar imagens adequadas à faixa etária). 

 03 potes de 150g de massinha de modelar (observar data de validade). 

 02 blocos escolar criativo A3 120g/m2 (8 cores) com 32 folhas. 

 02 pacotes de papel color plus (cor única) A4 120g/m² com 15 folhas (Cores: amarelo 
canário, rosa chiclete, vermelho escuro ou lilás). 

 

 

 

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

diariamente). 

 01 Sabonete líquido. 

 01 Xampu 

 01 Condicionador 

 02 Bolsinhas para acomodar o material de higiene pessoal (corporal e bucal). 

 01 Conjunto de uniforme para permanecer dentro da mochila. 

 02 peças de roupas íntimas extras 

 01 Par de chinelos.  

 01 lençol tamanho solteiro. 

 01 Almofada pequena 

 01 toalha de banho para permanecer dentro da mochila.  

EDUCAÇÃO INFANTIL 

Materiais de uso individual para trazer no primeiro dia de aula 



  

 

 01 pacote de lenço umedecido para permanecer dentro da mochila. 

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

 01 Camisa de malha usada (dois números maiores que o estudante) 

 

 
Observação: 
 

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

devolvidos.  

 

JOGOS PEDAGÓGICOS 
 
Escolher uma das opções elencadas. 

 
 

Os jogos pedagógicos são utilizados nos diversos campos de Experiência, com a finalidade de 
dar suporte à construção do conhecimento através da ludicidade e da manipulação dos objetos. 

 

 01 Caixa de brinquedo para montar e acordo com a faixa etária da criança (lego, ligue-
ligue, construção, pinos grandes). 

 01 embalagem com panelinhas ou brinquedos de casinha. 

 01 kit de blocos empilháveis (peças grandes). 

 01 quebra-cabeça (peças grandes e grossas). 

 

 

 

FORNECEDOR CREDENCIADO DO FARDAMENTO ESCOLAR 

 
Observação: O fardamento dos estudantes do Marista em tempo Integral é o mesmo modelo 

do utilizado no horário regular. 
 

 

 

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

Tel. (83) 3508-9024 

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


  

 

 

 

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

3. Início das aulas: 31/01/2022 (segunda-feira). 

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

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

 


