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MATERNAL II  EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

MATERIAIS DIDÁTICOS DO(A) EDUCANDO(A) 

(Deverá ser identificado e permanecer no Colégio) 

QTD. DESCRIÇÃO 

01 bata para artes, estilo jaleco, com o nome da criança bordado  

01 caixa de giz de cera grosso (tipo gizão) com 12 cores 

01 caixa de hidrocor 12 cores, tipo jumbo 

01 caixa de lápis de cor - 12 cores 

01 foto atualizada da criança (3x4) 

01 foto atualizada da criança (tamanho postal)  

01 pincel 2.1/2 cerdas pretas cabo plástico 

01 pincel de barbear   

01 rolinho de tinta 

01 
tela para pintura  tamanho sugerido 40x30  formato livre (identificar com o nome/ano/turma 

atrás da tela) 

 

MATERIAIS DIDÁTICOS DO(A) EDUCANDO(A) 

(Deverá permanecer no Colégio) 

QTD. DESCRIÇÃO 

01 fantasia (escolha da criança) 

01 folha de cartolina (cor livre) 



 

 

03 folhas de papel 40kg industrial 

01 metro papel contact transparente  

01 pacote de papel A3 colorido, com 24 folhas 

02 pacotes de folhas de arte A3 (cada pacote com 50 folhas) 

02 
pacotes de papel criativo para corte, com 8 cores, colagem e montagem, tamanho A4, com 45 

folhas 

01 pote de tinta nanquim (cor livre) 

03 potes de tinta guache (200 ml) nas cores azul, vermelha e amarela  

01 tesoura sem ponta toda de plástico 

01 tubo de anilina líquida comestível 10ml (cor livre) 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

• Todo material individual será de uso exclusivo do(a) educando(a) no Colégio, por isso é importante 

estar identificado. 

• Todo material coletivo será de uso exclusivo do(a) educando(a) no Colégio, porém não precisa ser 

identificado. 

• Sugerimos manter dentro da bolsa: short e blusa extra; calcinha, cueca ou fraldas; pacote de lenços 

umedecidos e toalha. 

 

INFORMAÇÕES ÚTEIS 

• Todo material que permanecerá no Colégio deverá ser entregue à educadora, no dia 29 de janeiro de 

2021, das 8h às 11h (turno manhã) e das 14h às 17h (turno tarde), com o nome do(a) educando(a) 

em todo material. 

 

INDICAÇÕES DE TÍTULOS DIVERSOS / LITERÁRIOS / PARADIDÁTICOS 

• Formar leitores proficientes é uma preocupação do Colégio Marista São Luís. Buscando adotar 

paradidáticos e literários de maior qualidade e adequação ao nosso projeto pedagógico, optamos 

por divulgar a lista de títulos no início do ano letivo de 2021. Nesse contexto, apresentamos o nosso 

projeto de leitura, uma dinâmica pedagógica em que cada educando(a) adquire dois (02) livros 

literários, solicitados no dia da entrega do material. Nessa proposta, semanalmente, cada criança 

levará para casa um livro selecionado em classe ou na biblioteca do Colégio, a fim de ampliar as 

diversas possibilidades de leitura. Dessa forma, há a oportunidade de acesso a um significativo 

cardápio literário, suscitando diálogos e retomadas acerca da leitura realizada em família. 

 


