
  

 

 
Lista de Materiais 2022 

Educação Infantil - 1º ano 
 

Quantidade Material Utilização 

1 
Mochila pequena para transportar agenda e caderno. 

NÃO SERÁ PERMITIDA MOCHILA DO TIPO 
“CARRINHO”. 

Transporte de material 
individual 

 

1 Lancheira com guardanapo de pano ou toalhinha de 
mão para uso diário. 

Momento do lanche 

1 Pasta catálogo preta com 50 plásticos. Para portfólio 
1 Pasta transparente com elástico. Atividades diárias 

1 
Caderno brochurão 48 folhas, capa dura, sem pauta, 

encapado. 
Produção de atividades 

1 Maleta polionda A4 com alça. Ciranda de livros 
1 Camiseta de malha grande usada. Avental para pintura 

1 
Estojo completo com 02 lápis pretos JUMBO 

triangular, 01 borracha, 01 apontador, 12 lápis de cor 
JUMBO triangular. 

Registro livre e/ ou direcionado 

1 Estojo de lápis de cera jumbo 12 cores. Registro livre e/ ou direcionado 

2 
Estojos de pincel hidrocor grande com ponta grossa 

12 cores. Registro livre e/ ou direcionado 

1 Pacote de palitos de picolé. Atividades diversificadas 

2 Tubos de cola branca 90 g. 
Diversas atividades 

pedagógicas 
1 Trincha para pintura nº1. Diferentes pinturas 
1 Dado de quantidades. Representação de quantidades 

1 
Kit de roupas (camiseta, bermuda, peça íntima). 
OBS:  Identificar todas as peças com o nome do 

estudante. 

Necessidade de eventuais 
trocas 

1 
Livro de história com capa dura para a biblioteca de 

sala, para realização de atividades no Campo de 
Experiência Letramento (observar a faixa etária). 

Incentivar o interesse pela 
leitura e escrita 

1 Jornal. Atividades diversificadas 
1 Fantoche. Estimular brincadeira criativa 
1 Tesoura de ponta arredondada. recorte 

Capa Material complementar Utilização 

 

01 Caderno de capa branca da Educação Infantil 1 
 

OBS:  Será entregue no começo do ano letivo. O 
material faz parte da solução educacional oferecida 

pelo Colégio e não será comercializado 
externamente. 

Produção de 
atividades 



  

 

 
 
 

Capas Livro Utilização 

 

Super Safari 2 Pupil's Book with DVD-ROM. 
ISBN: 9781107476882. 

Super Safari 2 Activity Book. ISBN: 
9781107476899. 

A aquisição do material de Inglês poderá ser 
feita pelo site: 

https://www.disal.com.br/maristavarginha 
ou na livraria Nova Opção. 

Aulas do 
Programa 

Marista Bilíngue 

 

INDICAÇÃO DE TÍTULOS DIVERSOS 
Livro para a Ciranda de Livros (o título do livro será divulgado no início do ano letivo). 

 
 

UNIFORME 

 
 
 

 
 

PAPELARIAS E LIVRARIA 
   Os materiais escolares podem ser encontrados nas papelarias e livrarias indicadas abaixo. No entanto, 

a família pode optar pelo fornecedor que preferir. 
Hama Papelaria: 3221-2415 
Copysul: 3690-4400 
Papel e Cia: 3222-5280 
São Dimas Aviamentos: 3214-5571 
Hobby e Art: 3223-6138 
Coisas De Lá: 3212-9166 
Livraria Nova Opção: 3221-5966, WhatsApp: 35- 99809-3814. 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 
Colocar o nome da criança em todo material individual. 

Todo material individual deverá ser reposto pela família quando necessário. 
Taxa para eventos culturais/esportivos e visitas técnicas poderão ser solicitadas ao longo do ano. 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL: CAMISETA AZUL CLARA. 
Os uniformes podem ser adquiridos na Loja Sul: Delfim Moreira, 481, Tel. 3221-2001 
ou em alguns sites: 
http://www.taconfeccoes.com.br/ 
https://loja.pluriforme.com.br/rede-marista 
https://www.lojauniformes.com.br/linha-escolar/colegio-marista 
 


