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LISTA DE MATERIAIS 2022  
EDUCAÇÃO INFANTIL – MATERNAL ll 

QTD. DESCRIÇÃO DO MATERIAL UNIDADE 

 MATERIAL DE ROTINA DIÁRIA  

1 Garrafinha para água Unidade 

1 
Merendeira contendo os seguintes itens: toalhinha de pano / utensílios para uso 
diário 

Unidade 

1 Mochila de rodinha Unidade 

 
Nécessaire contendo os seguintes itens: pomada protetora infantil (para os que 
usam) / sabonete líquido / repelente / fraldas (3 unidades diárias) 

Unidade 

1 
Saco para roupa contendo os seguintes itens: short / camiseta / calcinhas ou 
cuecas / camisa branca de malha (recomenda-se em maior tamanho, pois será 
colocada por cima do uniforme para protegê-lo nas atividades de pintura)  

Unidade 

 Uniforme completo. (Imagens no final da lista de materiais)  Unidade 

MATERIAL DE USO COTIDIANO 

3 Bloco A3 Folhas coloridas 80g 32 Folhas  Unidade 

3 Bloco A3 Folhas brancas encorpadas  Unidade 

1 Cola colorida com 6 unidades de 23g com glitter Caixa 

1 Cola líquida branca – 500g Unidade 

5 Folha de papel 40 kg (brancas) Unidade 

5 Folha de papel 40 kg (coloridas) Unidade 

1 Forminha de doces com 50 Pacote 

1 Giz de cera 12 cores grosso – corpo de madeira Caixa 

2 Guache 250 ml (A escolher: verde, azul-escuro e rosa-claro) Pote 

150 Folha A3 (branca) Unidade 

2 Hidrocor 12 cores grossa JUMBO Estojo 

1 Jogo de quebra cabeça (para esta faixa etária) Unidade 

1 Lápis de cor Jumbo triangular Conjunto 

2 Lápis de escrever Jumbo triangular Unidade 

2 Massinha de modelar - atóxica - 500g Pote 

1 Molde para massinha de plástico Unidade 

1 Pasta Polionda A3 - cor: azul, com alça (nome e turma ao lado da alça) Unidade 

1 Pacote de etiqueta adesiva de bolinhas (cor a escolher) Unidade 

1 Pacote de papel color set A4 Unidade 

1 Pacote criativo cards fluorescente Unidade 

50 Palito de picolé Unidade 

1 Tesoura para massinha Unidade 

1 Tesoura sem ponta Unidade 

1 Rolo escolar de espuma Unidade 
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LIVROS  LITERÁRIOS 

 

 
 

Quer brincar de pique-esconde?  Isabella Carpaneda - Editora: FTD  
ISBN: 9788532259264 
 
 

Unidade 

 
O livro mágico. Hao T. - Editora: FTD  
ISBN: 9788532271464 

Unidade 

 
Você quer ser meu amigo?. Erick Battut - Editora: FTD  
ISBN: 9788532280633 

Unidade 

 
LIVROS DIDÁTICOS - PROJETO BILÍNGUE 

Os livros podem ser adquiridos no site da distribuidora de livros DISAL. 

 
 

 

SUPER SAFARI 1 AB - Editora Cambridge 
ISBN: 978-11074766 9 
Obs.: O livro pode ser adquirido no site da distribuidora de livros DISAL ou em 
sites de preferência da família. Observar o número do ISBN. 

Unidade 

 
 
 
 

SUPER SAFARI 1 PB W/ DVD ROM - Editora Cambridge 
ISBN: 978-110747667 7 
Obs.: O livro pode ser adquirido no site da distribuidora de livros DISAL ou 
em sites de preferência da família. Observar o número do ISBN. 

Unidade 

https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Lecticia+Dansa&text=Lecticia+Dansa&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
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UNIFORME   
Para garantir a qualidade dos serviços prestados pela Província Marista Brasil Norte, os uniformes poderão 
ser adquiridos também no site da “Pluriforme”. A página para acesso é: https://loja.pluriforme.com.br/rede-
marista/?mpage=2 

 

OBSERVAÇÕES: 

• Conforme as atividades e projetos desenvolvidos na turma, ao longo do ano serão solicitados:  

alimentos para realização de práticas culinárias, imagens e objetos que ilustrarão e enriquecerão as 

temáticas, revistas para recorte ou rasgadura, sucatas, rótulos, embalagens e taxas para eventos 

culturais e atividades externas. 

• Alguns materiais da lista serão utilizados ao longo do ano. 

• Os materiais de uso cotidiano poderão ser entregues no Maristinha de 24 a 28 de janeiro, para as 

famílias que desejarem entregar com antecedência. 

• Agenda Marista – É de uso obrigatório. Será entregue pelo colégio na primeira semana de aula. 

• TODOS OS MATERIAIS DESTA LISTA DEVERÃO SER DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS COM O NOME DA 

CRIANÇA. 


