
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL (DIÁRIO E DE ROTINA DO ESTUDANTE) 

QTD. DESCRIÇÃO 

1 Apontador com depósito (para lápis jumbo) 

1 Apontador com depósito (para lápis comum) 

1 
Bloco de desenho A3, branco - (20 folhas). Obs.: Bloco encadernado separadamente, 
espiralado no sentido horizontal, capa transparente e contracapa preta (para Arte). 

1 Bolsa de escolha livre para o material de piscina 

1 Borracha branca macia grande 

1 Caixa de lápis de cor (12 cores) 

1 Caixa de lápis de cera (giz de cera grande) 

1 Cola bastão (40 g) 

1 Estojo com zíper 

1 Estojo de hidrocor fino (12 cores) 

2 Lápis pretos (triangular jumbo) 

3 Lápis pretos grafite nº 2 

1 Merendeira com toalhinha de pano (uso diário) 

3 Pastas catálogo com 40 plásticos – cor livre 

1 Pasta polionda fina (tamanho A4) – cor livre – Programa Bilíngue/Língua Inglesa 

1  Pote de massinha de modelar (500 g) 

1 Revista em quadrinho (adequada à faixa etária) 

1 Saquinho com retalhos, botões, paetês e sianinhas  
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1 Tela 20x30 cm 

1 Tesoura sem ponta (com o nome da criança gravado)  

1 Toalha pequena de pano para uso diário  

 

 

MATERIAL DE USO COTIDIANO 

QTD. DESCRIÇÃO 

1 Bloco criativo cards fluorescente 

1 Cola branca (90 g)  

500 Folhas de papel A4 (brancas)  

3 Folhas de papel 40 kg (2 brancas e 1 colorida)  

1 Metro de contact transparente 

1 Pacote de papel colorset 

1 Pacote de papel criativo A4 para origami scrapbook  
 

CADERNOS 

 

Caderno da Educação Infantil 2 – Modelo 2 – Marista (Para casa) 

 

Atenção: Este caderno será entregue para o estudante na primeira semana de aula. 
 

 

 

MATERIAL DIDÁTICO 

Programa Bilíngue/ Língua Estrangeira Moderna: 

 

 
PUCHTA, Herbert; GERNGROSS, Günter; LEWIS-JONES, Peter. Super Safari 3: 
british english activity book. São Paulo: Cambridge. ISBN: 9781107477087. 
 

 

 

PUCHTA, Herbert; GERNGROSS, Günter; LEWIS-JONES, Peter. Super Safari 3: 
british english pupil’s book with DVD-ROM. São Paulo: Cambridge. ISBN: 
9781107477070. 

 

 

 



 

CAPA LIVROS LITERÁRIOS / PARADIDÁTICOS ETAPA 

 

CARNAVAS, Peter. A Caixa de Jéssica. FTD. ISBN 

9788532274021. 
1ª Etapa 

 

DIAS, Christina. Então quem é? FTD. ISBN 9788520004425. 2ª Etapa 

 

OOM, Ana. A Cigarra e a Formiga. FTD. ISBN 
9788532298638. 

3ª Etapa 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

• Os materiais solicitados para a rotina e para uso diário deverão ser entregues à professora titular 
durante a primeira semana de aulas. Solicitamos que os materiais sejam identificados com o 
nome completo da criança. 

 
• Os materiais solicitados para o uso cotidiano deverão ser entregues no período de 24/01/2022 a 

02/02/2022, das 8h às 16h, na Biblioteca. Favor não trazer no primeiro dia de aula. 

 
• Agenda Marista – É de uso obrigatório. Será entregue pelo colégio na primeira semana de aula. 
 
• Serão solicitados, ao longo do ano, materiais para atividades pedagógicas e taxas para eventos 

culturais e atividades externas. 

 
• O material didático do Programa Bilíngue Marista by Cambridge poderá ser adquirido com a 

distribuidora DISAL, por meio do hotsite: https://www.disal.com.br/maristatijuca 

 

 

 

 

 

 

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


 

INFORMAÇÕES ÚTEIS 

Reunião com pais/responsáveis: 04/02/2022 

Início das aulas:  07/02/2022 (para os estudantes novatos) e 08/02/2022 (para os veteranos). 

 

 

Indicamos os fornecedores abaixo, deixando a livre escolha de cada família: 

 

 

Os materiais do Sistema Marista de Educação (SME) e Sistema de Ensino (SE) 

serão entregues no início do ano letivo no stand da FTD Educação no 

colégio. Os demais livros paradidáticos da FTD Educação estão disponíveis no 

site: http://ftd.educacao.com.br 

Livros de inglês que serão adotados no colégio disponíveis para venda no 

site da distribuidora DISAL. https://www.disal.com.br/maristatijuca 

Livraria Leitura do Shopping Tijuca 

Endereço:  Av. Maracanã,  987  –    Loja  2022   

WhatsApp: (21) 98035-9099 

 


