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MATERNAL III - ENSINO INFANTIL 

 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL 

QTD. DESCRIÇÃO 

01 Pincel nº 10 ou 12 – pelo especial 

01 Apontador (jumbo) 

02 Lápis de escrever nº 02 (jumbo) 

01 Borracha branca (não pode ser colorida e/ou perfumada) 

01 Tesoura escolar com ponta arredondada 

01 Caixa de lápis de cor em 12 cores (jumbo) 

01 Caixa de giz de cera em 12 cores 

02 Conjunto de hidrocor em 12 cores (ponta grossa) 

01 Tinta tipo Aquarela 

01 Caneta hidrocor na cor preta (ponta grossa avulsa, além da que vem no conjunto de hidrocor) 

04 Caixas de massa de modelar macia (base de amido) 

02 Cadernos grandes, sem pauta, capa dura - 48 folhas – espiral na horizontal 

01 
Camiseta de malha, com manga, na cor branca – tamanho grande – servirá como avental – (uso nas aulas de 
pintura) 

01 Quebra-cabeça com 12 peças em madeira (MDF) apropriado para a idade 

 

Para uso em dinâmicas didático-pedagógicas (jogo simbólico): 
- 01 boneca grande e 01 jogo de panelinhas OU 02 carrinhos de plástico de boa qualidade, resistente, adequado 
à faixa etária 
- 01 pacote de peças de montar/encaixar (estrelas) 

01 Pasta para Portfólio com 04 furos 

01 Pacote de forminha de modelar massinha- lojas de R$ 1,00 

 
 
 
 



 

 

MATERIAL DE USO DIÁRIO – MOCHILA CONTENDO: 

01 
Troca de roupa, de preferência uniforme, 3 cuecas, 3 calcinhas ou 4 fraldas, 01 toalha de banho, 1 sandália de 
abotoar ou velcro que deverão ser enviados todos os dias à escola 

01 
Nécessaire contendo: 01 sabonete líquido, 01 escova dental com capa protetora e 01 creme dental infantil 
(deverá ficar na mochila, no bolsinho da frente) e 01 toalhinha de mão. 

01 Squeeze ou um copo com bico (deverá ficar na lancheira) 

01 Guardanapo de tecido identificado (deverá ficar na lancheira) 
 

 
 

 

ITENS GERAIS 

QTD. DESCRIÇÃO 

01 Pacote de papel branco A4 – 100 folhas  (Portfólio, atividades Imagem, Arte e Linguagem) 

01 Pacote de papel verde A4 – 100 folhas     (Portfólio, atividades Imagem, Arte e Linguagem) 

01 Bloco de papel criativo A3, 32 folhas, em 8 cores   (Portfólio, atividades Imagem, Arte e Linguagem) 

01 Bloco de papel criativo A4, neon/fluorescente        (Portfólio, atividades Imagem, Arte e Linguagem) 

01 Bloco de papel para desenho escolar – A3 na cor branca  (Portfólio, atividades Imagem, Arte e Linguagem) 

01 Bloco de papel para desenho escolar – A4 na cor creme   (Portfólio, atividades Imagem, Arte e Linguagem) 

06 Folhas de scrapbook (estampas pequenas: xadrez, bolinhas e listras) (Portfólio, atividades Imagem, Arte e 
Linguagem) 

02 Revistas para colorir tamanho grande (banca de revista) 

01 Caixa de tinta com glitter – pintura a dedo com 06 unidades 

01 Caixa de cola com gliter – com 06 unidades 

 

 
CAPA 

 
LIVROS DIDÁTICOS 

 

Língua Inglesa 
 

 
 

 

 
Super Safari 1 (Pupil´s Book and Activity Book – versão Britânica) 
 
SUPER SAFARI 1 Activity Book –  9781107476691 
SUPER SAFAR 1  Pupil´s Book W/DVD ROM  -  9781107476677 
 
Sugestão de endereço para compra do material bilíngue: 
https://www.disal.com.br/maristamoc 
 

 
 

 
QTD. 

 
LIVROS LITERÁRIOS /PARADIDÁTICOS 

 
TRIMESTRE/ETAPA 

 

01 
Livro adequado à faixa etária e de boa qualidade (pode ser da biblioteca 
de casa). 1ª etapa 

Para o Projeto Cultivando Leitores – Conta um Conto – serão solicitados 3 livros, sendo 1 no início de cada trimestre. 

 
 
 
 



 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

USO DIÁRIO: 

• Calça, short saia ou bermuda de tactel - modelo próprio com a logomarca Marista.  

• Camiseta ou bata azul clara – modelo próprio com a logomarca Marista.   

• Tênis branco ou preto e meias brancas. 

 EDUCAÇÃO FÍSICA: No dia da aula de Educação Física, a criança deve vir com o seguinte uniforme:  

• Short ou bermuda de tactel (meninos), bermuda de helanca azul marinho (meninas) modelo próprio com a 

logomarca Marista.   

• Camiseta regata modelo próprio com a logomarca Marista. 

• Tênis branco ou preto e meias brancas. 

 

INFORMAÇÕES UTÉIS 

✓ O material de uso individual e a mochila com os materiais pessoais deverão ser entregues à professora de sala, 

devidamente identificado, na primeira semana das aulas presenciais.  

✓ O material será utilizado a partir do 1º dia de aula.  

✓ Todo o material solicitado na sessão ITENS GERAIS deverá ser entregue à professora de sala, devidamente 

identificado, na segunda semana de aula presencial. 

✓ Todo o material escolar, inclusive uniforme, deverá ser etiquetado com o nome da criança.  

✓ Serão solicitados ao longo do ano: alimentos para realização de práticas de culinária, ilustrações ou objetos 

pedagógicos científicos, diversas sucatas, revistas para recorte ou rasgadura, rótulos ou embalagens, taxas para 

eventos culturais extras, ou excursões, de acordo ao regimento escolar Marista.  

✓ O planejamento de uso dos materiais estará disponível na secretaria e coordenação pedagógica, seguindo as 

necessidades de cada projeto institucional e obedecendo as normas do Procon. 

✓ As reuniões que antecedem o início do ano letivo serão informadas via e-mail, portal Marista e redes 

sociais. 

 
INÍCIO DAS AULAS: 03/02/2021. 
Obs.: Devido ao processo de adaptação das crianças, teremos carga horária reduzida. Nas reuniões de pais 
informaremos os horários da primeira semana de aula. 

 

 


