
  

 

Lista de Material 2023 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

 

 01 avental. 

 01 tesoura sem ponta, gravada o nome do educando. 

 03 cadernos de desenho sem pauta. 

 01 prancheta portátil A4. 

 03 pastas fichário A4, com 30 plásticos.  

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

Marista e não precisa ser comprado pelas famílias). 

 01 caixa de hidrocor fino (12 cores). 

 02 caixas de giz de cera (12 cores) 

 02 caixas de hidrocor grosso (12 cores) 

 02 caixas de lápis de cor grande (12 cores) 

 02 potes de tinta guache (grande / cores variadas) 

 02 pincéis chatos (um grosso e um fino) 

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

 01 pacote de letras do alfabeto de EVA 

 01 régua de 30cm 

 02 folhas de emborrachado (Cores variadas) 

 03 folhas de papel crepom parafinado (cores variadas) 

 03 metros de TNT 

 05 tintas alto-relevo (cores variadas) 

 05 folhas de EVA com brilho (cores vaiadas) 

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

 01 rolo de barbante 

 02 canetas para tecido na cor preta 

 05 pacotes papel A4 colorido 210mm x 297mm com 100 folhas 
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 05 colas de silicone 

 02 colas gel frasco ergonômico 

 04 cartolinas 40kg 

 02 caixas massa de modelar 

 03 tintas para tecido (azul / amarelo / vermelho) 

 2mt de feltro 

 03 lixas 

 02 pacotes de palito de picolé (colorido) 

 05 cartolinas guache (cores variadas) 

 05 cartolinas dupla face (cores variadas) 

 01 gibi (adequado à faixa etária da criança). 

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

 03 caixas de massa de modelar (12 cores). 

 03 livros paradidáticos (sugestão dos títulos a seguir). 

 

 

 01 estojo simples (com duas repartições) contendo, 02 lápis de escrever nº2, 01 borracha, 
01 apontador com depósito, 01 estojo de caneta hidrocor ponta fina (12 cores), 01 caixa 
de lápis de cor (12 cores) e 01 caneta hidrográfica preta (2.00mm). 

 01 bolsa de rodinha para uso diário. 

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

 01 copo. 

 01 nécessaire contendo: 01 sabonete líquido (esse item deverá ir e vir de casa para 
escola, diariamente, na mochila da criança) 

 

Observação: 

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

devolvidos.  

 

 

 

Materiais de uso individual para trazer no primeiro dia de aula 



  

 

 

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. 

 

01 Jogo da Memória. 

01 Brinquedos de encaixe. 

01 quebra-cabeça (peças grandes) 

01 Jogo sólidos geométricos. 

 

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 3: Pupil’s Book. 2º ano 

EI. Cambridge: Cambridge University Press, 2015 

 

ISBN: 9781107477070 

 

PUCHTA, Herbert; GERNGROSS, Günter; JONES, 

Peter Lewis. Super Safari Level 3: Activity Book. 2º ano 

EI. Cambridge: Cambridge University Press, 2015. 

 

ISBN: 9781107477087 

 

 
 
 
 

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


  

 

 

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. 

 

 

 

ANDRADE, Paula. O Barato de dona Baratinha. 
Editora Oficina das Finanças, 2016. 
 
ISBN: 978-85-68-65113-1 

 
DUGNANI, Patrício.  Um Mundo Melhor. 
Editora Paulinas, 2013. 
 
ISBN: 978-85-35-63441-9 

 

GRÉBAN, Quentim. Quando eu crescer. 
Editora Melhoramentos, 2019. 
 

  ISBN: 978-85-06-08640-7 

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 

 

BORGES, Rogério. Hug Dug e a noite misteriosa. 
Editora do Brasil, 2011. 
 
ISBN:  978-85-10-05026-5 

 
 
 
 
 
 

ALVES, Ziraldo. Calcanhar de Aquiles. 
Editora Melhoramentos, 2011. 
 
ISBN:  978-85-06-06010-0  

 
GUIMARÃES, Telma. Festa de Aniversário. 
Editora do Brasil, 2010. 
 
ISBN:  978-85-10-04241-3 

 
REZENDE, Alexsander. Trupe Cidadania. 
Editora Paulus, 2019. 
 
ISBN: 978-85-34-93573-9 

 

B / K / T 

 
 

 
SOUZA, Mariluce de.  Igor, o Rei Leão. 
Editora Bagaço, 2008. 
 

ISBN:  978-85-373-0409-9 

 
 
 
 
 

 

JANISCH, Heinz. “Eu tenho um Pequeno 
Problema”, disse o Urso. 
Editora Salamandra, 2008. 
 
ISBN:  978-85-16-05827-2 



  

 

 
 
 
 
 

 

FERREIRA, Elita. Domingo de Lata. 
Editora Bagaço, 2010. 
 

ISBN:  978-85-373-0602-4 

 

C / L / U 

 
 
 
 
 
 

Fátima, Marlene de. Os Três Porquinhos. 
Editora Bagaço. 
 
ISBN:  978-85-60931-94-1 

 
 
 
 
 
 

BIESEMEYER, Ingrid. O Mundinho Azul. 
Editora DCL, 2010. 
 
ISBN:  978-8536809854 

 
 
 
 
 
 

BIESEMEYER, Ingrid. O Mundinho e os Bichinhos 
de Jardim. 
Editora DCL, 2015. 
 
ISBN:   978-8536819952 

 

D / M / V 

 
 
 
 
 

TOKITAKA, Janaina. Pedro vira porco espinho. 
Editora Jujuba, 2017. 
 
ISBN:  978-8561695590 

 
 
 
 
 

SISTO, Celso.  Quanto Segredo! 
Editora Paulinas, 2013. 
 
ISBN: 978-8535635836 

 
 
 
 

Dias, Chistina. O Aniversário do Tiltapes. 
Editora Escrita Fina. 
 
ISBN:  978-8579331114   

 



  

 

E / N / W 

 
 
 
 
 
 

Lúcia, Carmem.  Loreta a Borboleta Xereta. 
Editora Paulus, 2019. 
 
ISBN:  978-8534933407 

 
 
 
 
 
 

MEDEIROS, Nair de. Um Superamigo. 
Editora FTD, 2017. 
 
ISBN:  8532210538  

 
 
 
 
 
 

RIBEIRO, Nye.  Pega esconde. 
Editora do Brasil. 
 
ISBN:  978-8510051392  

 

F / O / X 

 

ROSAS, Alejandro.  Bibi fala em público. 
Editora Scipione, 2007. 
 
ISBN: 978-8526265288 

 

Don e Audrey. O Grande Urso esfomeado. 
Editora Brinque-Book. 
 
ISBN: 978-8574121871 

  
 
AZEVEDO, Bruno. A Formiga que queria ser 
confeiteira, 2018.  
Editora: Oficina 
 
ISBN:  978-8568651278 
 

 



  

 

G / P / Y 

 

Lima, Rosângela. Banho de Bicho. 
Editora Cortez, 2013. 
 
ISBN:  9788524920394  

 

Pontes, Luciano. Uma andorinha só. 
Editora Comunique. 
 
ISBN:  978-8568178058 

 

BIESEMEYEr, Ingrid. Um Mundinho para Todos. 
Editora DCL, 2006. 
 
ISBN: 978-8536824369 

 

H / Q / Z 

 
MEIRELLES, Cecília.  O Menino Azul. 
Editora Global, 2013. 
 
ISBN:  978-8526019546 

 

Villela, Bia. Gato Xadrez, no jardim geométrico. 
Editora Escala Educacional, 2009. 
 
ISBN:  978-8537709108 

 

ROSAS, Alejandro.  Bibi e a Natureza. 
Editora Scipione, 2019. 
 
ISBN: 978-8526295667 

 



  

 

 
 

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. 

 

 

 

 

 
 
 

I / R 

 

FRANÇA, Mary. Você sabe guardar segredo? 
Editora Ática, 2019. 
 
ISBN: 978-8508181926 

 

ROCHA, Ruth. Será que vai doer? 
Editora Salamandra, 2009. 
 
ISBN: 978-8516063993 

 

ROCHA, Ruth. Uma história com mil macacos. 
Editora Salamandra, 2009. 
 
ISBN: 978-8516063061 

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 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.  


