
  

 

Lista de Material 2023 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
 

 
 

 01 Camisa branca (tamanho adulto para ser usado para pintura). 

 01 Pinça (desenvolvimento da coordenação motora fina). 

 03 pastas modelo Clear Book, A3 com 30 plásticos. 

 01 bloco branco com 50 folhas A3 espiraladas no sentido horizontal, com capa e 
contracapa transparente. 

 01 tela de pintura (30X 40 cm). 

 01 pasta de plástico com alça para uso diário (tarefa de casa) 

 02 estojos de caneta hidrocor tamanho jumbo (12 cores cada). 

 02 caixas de giz de cera longo bicolor ecogiz (12 cores). 

 02 lápis jumbo triangular. 

 03 pincéis chatos (nº 16, 18 e 20) 

 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). 

 05 blocos de papel ofício colorido A4 (cores variadas). 

 03 blocos de desenho escolar branco A3, 180g (sem margem) com 20 folhas. 

 05 placas de EVA com brilho cores variadas. 

 03 cartolinas dupla face (cores variadas). 

 05 folhas de papel crepom parafinado (cores variadas) 

 02 rolos de fita gorgurão nº05 com 10mts (azul e amarelo) 

 02 colas gel, frasco ergonômico 

 03 colas de silicone. 

 

MATERNAL II  



  

 

 01 Rolo de Lã. 

 02 pacotes de palito de picolé. 

 03 Metros de TNT (cores variadas). 

 03 Metros de Feltro (cores variadas). 

 03 tintas alto relevo (cores variadas). 

 01 potes de tinta guache magenta (grande / cores variadas). 

 03 tintas para tecido (cores variadas). 

 01 Baldinho de areia (qualquer cor). 

 

 

 

 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 pacote de lenço umedecido para permanecer dentro da mochila. 

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

 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.  

 

JOGOS PEDAGÓGICOS 
Escolher duas 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. 

 

Materiais de uso individual para trazer no primeiro dia de aula 



  

 

 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). 

 01 Pandeiro de brinquedo (qualquer cor) 

 

LIVROS PARADIDÁTICOS: 
 

Literatura Infantil na formação de leitores. 

 
A leitura é o processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de compreensão e 

interpretação do texto, a partir de seus objetivos, de seu conhecimento sobre o assunto, sobre 

o autor, de tudo o que sabe sobre a linguagem etc. Não se trata de extrair informação, 

decodificando letra por letra, palavra por palavra. Trata-se de uma atividade que implica 

estratégias de seleção, antecipação, inferência e verificação, sem as quais não é possível 

proficiência. É o uso desses procedimentos que possibilita controlar o que vai sendo lido, 

permitindo tomar decisões diante de dificuldades de compreensão, avançar na busca de 

esclarecimentos, validar no texto suposições feitas.  

Neste sentido, sugerimos alguns títulos de paradidáticos para esta faixa etária, que 

possibilita a realização da imersão dos estudantes ao mundo da literatura, através da seleção 

de livros Infantojuvenis adequados a realização das atividades. Por isso, será necessária a 

aquisição dos títulos sinalizados na listagem a seguir. 

 

 

 
LIMA, Rosângela. O aniversário do rei. 
Editora: Bagaço, 2019. 
 
ISBN: 9788537306222 

Títulos Comuns 



  

 

 
STRACHAN, Linda. Qual é a cor do amor? 
Editora: Brinque Book, 2005 
 
ISBN: 978-85-74-12188-8 

 
PARTIS, Joanni. Espiando o mar. 
Editora: Ciranda Cultural, 2015. 
 
ISBN: 978-85-380-4410-9 

 
 

 
 

 

A / J / S 

 
FRANÇA, Mary. O Susto. 
Editora: Ática, 2001. 
 
ISBN: 978-85-08-18151-3 

 
FRANÇA, Mary. A Bota do Bode. 
Editora: Ática, 2016. 
 
ISBN: 978-85-08-18175-9 

 
FRANÇA, Mary. Chuva. 
Editora: Ática, 2019. 
 
ISBN: 978-85-08-17664-9 

 
FRANÇA, Mary. Tuca, Vovó e Guto. 
Editora: Ática, 2016. 
 
ISBN: 978-85-08-18153-7 

 
MILLER, Arthur. O cobertor de Jane. 
Editora: Companhia das Letrinhas, 2011. 
 
ISBN: 978-85-7406-462-8 

Escolher 2 sugestões de título  

Os exemplares deverão ser adquiridos no grupo referente à letra inicial do nome do(a) 
estudante. 



  

 

 
Machado, Ana Maria. O Elefantinho Malcriado. 
Editora: Moderna, 2010. 
 
ISBN: 978-85-16-06170-8 

 

C / L / U 

  
FRANÇA, Mary. O Vento. 
Editora: Ática, 2019. 
 
ISBN: 978-85-08-18188-9 

 
PARTIS, Joanni. Espiando o mar. 
Editora: Ciranda Cultural, 2015. 
 
ISBN: 978-85-380-4410-9 

 BIESEMEYER, Ingrid. As Brincadeiras do 
Mundinho. 
Editora: DCL, 2018. 
 
ISBN: 978-85-368-1219-9 

  
Mendes, Angelo. Quem é, quem é? Adivinha que 
bicho é! (Vol. 4). 
Editora: Bagaço. 
 
ISBN: 978-85-8165-192-7 

 

D / M / V 

 FRANÇA, Mary. O Pega-Pega. 
Editora: Ática, 2000. 
 
ISBN: 978-85-0802-419-3 

  
FRANÇA, Mary. O Pote de Melado. 
Editora: Ática, 2019. 
 
ISBN: 978-85-08-17282-5 

  
BIESEMEYER, Ingrid. A galinha Ruiva. 
Editora: DCL, 2014 
 
ISBN: 978-85-36-81586-2 



  

 

 
 
Renno, Regina. Pê o pato diferente. 
Editora: Quinteto, 2017 
 
ISBN: 978-85-8392-108-0 

 

E / N / W 

 
FRANÇA, Mary Surpresas. 
Editora: Ática, 1991 
 
ISBN: 978-85-08-17660-1 (8ª Edição – 2019) 

 
RIBEIRO, Jonas. O Manto Vermelho do Rei. 
Editora: Cortez, 2012 
 
ISBN: 978-85-24-91363-1 

 

F / O / X 

  
VILLELA. Bia. Era uma vez um Táxi Abracadabra.  
Editora: Escala Educacional, 2007 
 
ISBN: 978-85-76-66824-4 

 
Belinky, Tatiana. Bisaliques, eta Bisa Boa! 
Editora: Paullus, 2006 
 
ISBN: 978-85-34-92355-2 

 
CONSINS, Lucy. O sítio da Ninoca. 
Editora: Ática, 2012 
 
ISBN: 978-85-08-16148-5 

 

FRANÇA, Mary. A Casa Feia. 
Editora: Ática, 2019 
 
ISBN: 978-85-08-17277-1 

 
 
 



  

 

 

 

G / P / Y 

 
MENDES, Angelo. Quem é, quem é? Adivinha que 
bicho é! Vol. 2. 
Editora: Bagaço 
 
ISBN: 978-85-8165-190-3 

 MENDES, Angelo Quem é, quem é? Adivinha que 
bicho é! (Vol. 3). 
Editora: Bagaço 
 
ISBN: 978-85-8165-191-0 

 

FRANÇA, Mary. Buá... Buá... O que será?. 
Editora: Ática, 2015 
 
ISBN: 978-85-08-17777-6 

    
SIMÕES, Ronaldo. A Laranja Colorida. 
Editora: FTD, 2010 
 
ISBN: 978-85-322-7447-2 

  
GORDON, Mike. Eu cresço. 
Editora: Scipíone, 2002. 
 
ISBN: 978-85-26-22824-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

I / R 

 

BIESEMEYER, Ingrid. Um Mundinho de Boas 
Atitudes.  
Editora: DCL, 2020 
 
ISBN: 978-85-36-82539-7 

 MENDES, Angelo. Quem é, quem é? Adivinhe se 
puder! (Vol. 2). 
Editora: Bagaço 
 
ISBN: 978-85-8165-329-7 

 

MENDES, Angelo. Quem é, quem é? Adivinhe se 
puder! (Vol. 3). 
Editora: Bagaço 
 
ISBN: 978-85-8165-330-3 

 
 
 

FORNECEDOR CREDENCIADO DO FARDAMENTO ESCOLAR 
 

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

Tel. (83) 3508-9024 

 

 

• Loja online Pluriforme → https://loja.pluriforme.com.br/linha-uniforme-escolar/rede-

marista 

 

IMPORTANTE: A loja Pluriforme é uma loja online que não possui loja física. A compra 

do fardamento é feita através do site mencionado acima e a entrega acontece em todo 

Brasil. 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

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
https://loja.pluriforme.com.br/linha-uniforme-escolar/rede-marista
https://loja.pluriforme.com.br/linha-uniforme-escolar/rede-marista


  

 

 

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 16 a 19/01/2023, das 8h às 16h. 

2. Reunião com pais do Maternal I, II e III: 20/01/2023 (sexta-feira) às 18h30min. 

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

4. Início das aulas: 23/01/2023 (segunda-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. Diariamente, 
o estudante deve trazer sua mochila, lancheira, copo para água e agenda escolar. 


