
  

 

Lista de Material 2023 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

 

 01 avental. 

 01 tesoura pequena sem ponta. 

 03 pastas catálogo A4, com 30 plásticos. 

 02 cadernos de desenho folha A4 espiralado 

 01 tela de pintura 30 x 40 cm. 

 01 pasta de plástico com elástico para uso diário. 

 01 caderno tarjado, padrão Marista (O caderno Marista faz parte do serviço oferecido pelo 

Marista e não precisa ser comprado pelas famílias). 

 01 pacote de letras do alfabeto emborrachado. 

 02 caixas de giz de cera (12 cores). 

 02 caixas de hidrocor grosso (12 cores). 

 02 caixas de lápis de cor triangular gigante (12 cores). 

 03 potes grandes de tinta para tecido (cores variadas). 

 03 pincéis chatos (dois grossos e um fino) 

 05 pacotes de papel criativo color cards A4 120g com 32 Folhas em 8 Cores. 

 02 pacotes de papel criativo Lumi Color A4 75g com 50 folhas. 

 10 lápis jumbo triangular. 

 02 borrachas. 

 05 folhas de emborrachado. 

 05 folhas de papel crepom parafinado (cores variadas). 

 05 metros de TNT. 

 03 tintas alto-relevo (cores variadas). 

 03 blocos de desenho, sem margem, A4 200g/m2 branco. 

 01 apontador tamanho grande. 

 05 colas de silicone. 
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 02 colas gel frasco ergonômico. 

 02 lápis preto; 

 01 apontador pequeno; 

 03 lixas. 

 05 cartolinas 40kg. 

 02 canetas para tecido na cor preta. 

  02 pacotes palito de picolé (cores variadas).  

 05 folhas de EVA com brilho (cores variadas). 

 05 cartolinas guache (cores variadas). 

 05 cartolinas dupla face (cores variadas). 

 2mt de feltro 

 03 caixas de massa de modelar (12 cores). 

 02 gibis (adequados à faixa etária da criança). 

 02 cartelas de adesivo (frutas, animais, flores) 

 01 revista para recorte com imagens adequadas à infância, priorizando imagens variadas. 

 

 

 01 mochila de rodinha para uso diário. 

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

 01 copo. 

 01 muda de roupa para permanecer dentro da mochila. 

 

Observação: Caso o aluno se desligue da escola, os materiais que não foram utilizados 

serão devolvidos.  

 

JOGOS PEDAGÓGICOS 
Escolher duas das opções elencadas. 

 

 Quebra-cabeça grande 

 Jogo de memória 

 Brinquedos de encaixe 

 
 

Materiais de uso individual para trazer no primeiro dia de aula 



  

 

DIDÁTICOS 
 

MATERIAL DIDÁTICO DE INGLÊS 

Observações: 

• Sugerimos a compra do material através do site 
https://www.disal.com.br/maristapiox; 

• O DVD-ROM que acompanha o Pupil’s Book deverá permanecer em casa. 

 
PUCHTA, Herbert; GERNGROSS, Günter; 

JONES, Peter Lewis. Super Safari Level 2: 

Pupil’s Book. 1º ano EI. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2015.  

 

ISBN 978107476882. 

 
PUCHTA, Herbert; GERNGROSS, Günter; 

JONES, Peter Lewis. Super Safari Level 2: 

Activity Book. 1º ano EI. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2015. 

 

ISBN 9781107476899. 
 

 

PARADIDÁTICOS COMUNS 
 

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 nas listagens a seguir. 

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


  

 

 

 
 

 

 
CAVALCANTE, Manuel. A escola de Dorinha. Ed. Timbú, 2022. 
 
ISBN: 9786584570108 

  
LIMA, Rosângela. Um pomar de histórias. Ed. Bagaço,2011.  
 

ISBN: 9788537309018 

 

MACHADO, Ana Maria. A Menina bonita do laço de fita. Ed. Ática, 
2011. 

   
ISBN: 8508147597 

 

 

Livro para leitura compartilhada, obrigatório a todos os estudantes. 

Escolher 2 sugestões de título  

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

A / J / S 

  
COSTA, Lúcia. O Macaco Supimpa. Ed.  Bagaço, 
2008. 
 
ISBN: 85-7409-731-4 

 
 
 
 

 
FRANÇA, Mary. Fogo no Céu. Ed. Ática,2019. 
 
ISBN: 978-8508017669 

  
FRANÇA, Mary. O Jogo e a Bola. Ed. Ática, 2019. 
 
ISBN: 978-8508171767 
 



  

 

  
FRANÇA, Mary. A Galinha Choca.  Ed. Ática, 2019. 
 
ISBN: 978-8508172894 
 

B / K / T 

 
 
 

 
CASTRO, Alexandre de. Eu sou uma lagartixa.  
Editora do Brasil, 2017. 
 
ISBN:  9788510065290 

 
 
 
 
 

 

 
BIESEMEYER, Ingrid. Mundinho de Paz. Ed. DCL, 
2007. 
 
ISBN:  9786556580128 

 
 
 
 
 
 
 

 
JOSÉ, Elias. Eu sou mais eu. Ed.  Paulus, 2006. 
 
ISBN:  9788534925334 

C / L / U 

 
 
 
 

 

 
FRANÇA, Mary. Que Medo. Ed.  Ática, 2019. 
 
ISBN: 9788508030163  

 

 
 
 
 
 
 

 
COSTA, Silvio. A Construção. Ed.  Paulinas, 2014. 
 
ISBN: 9788535637441  

 

  
FRANÇA, Mary. Pato magro e pato gordo. Ed. 
Ática, 2018. 
 
ISBN: 978-8508037308 

D / M / V 

 
 
 
 

 
BEZERRA, Xico. Flor. Ed.  Bagaço, 
 
ISBN: 978-85-373-1000-7  



  

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
FRANÇA, Aliardo. Na Roça. Ed. Ática, 2019. 
 
ISBN: 978-8508171743 

 

  
GUIMARÃES, Telma. Cadê o livro que estava 
aqui? Ed. FTD, 2019. 
 
ISBN: 978-8596021470 

 

E / N / W 

 
 
 
 

 

 
FRAGATA, Cláudia. O Tupi que você fala. Ed. 
Globo Livros, 2015. 

 
ISBN: 978-8525059642  
 

 
 
 
 
 
 

 
RIBEIRO, Jonas. Dez motivos para amar os 
livros. Ed.  Elementar, 2009. 
 
ISBN: 978-8599306444 

 

 
 
 
 
 
 

 
JOSÉ, Elias. O desenhista. Ed. Paullus, 2006. 
 
ISBN: 978-8534925327 

F / O / X 

  
VILLELA, Bia. O que tem naquela mata? Ed.  
Moderna, 2014. 
 
ISBN:  978-8516091712 
 

  
Villela, Bia. O que tem no seu caminho?  Ed.  
Moderna, 2014. 
 
ISBN: 978-8516091729 

 



  

 

  
Rezende, Alexandre. Vovó Isaura. Ed. Paulus, 
2012. 
 
ISBN: 978-8534935722 

 

G / P / Y 

  
BARRIGA, Heliana. A Abelha Abelhuda. Ed. FTD, 
2006. 
 
ISBN: 978-8532259776 

 

  
KIRINUS, Glória. Um Sol em meu nome. Ed.  
Paulus, 2014. 
 
ISBN: 978-8534939997  

 

  
COSTA, Silvio. O cozinheiro atrapalhado. Ed. 
Paulinas,2011. 
 
ISBN: 978-8535628043  

H / Q / Z 

  
BEZERRA, Xico. Bicho. .Ed. Bagaço, 2012. 
 
ISBN: 978-8581650432 
 

  
VERDOLIN, Ferruccio. Confusão no Jardim. Ed. 
FTD, 2006. 
 
ISBN: 978-8532259813  
 

  
ROSA, Clara. Um Amor de Miau. Ed. 
Elementar,2008. 
 
ISBN: 978-8599306369  
 



  

 

 

 

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. 

 
 

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 1º e 2º ano da Educação Infantil e 1º ano do Ensino Fundamental: 
23/01/2023 (segunda-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: 25/01/2023 (quarta-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.  

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

