
  

 
 

A partir de 07/12 até o início do próximo ano letivo, Pamaris disponibilizará o material de 2022. 
O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h e, aos sábados, das 9h às 12h. 

Nos canais de atendimento abaixo, será possível solicitar orçamento, 
fechar o pedido e combinar a entrega dos materiais: 

WhatsApp: 11 95100-2712 • Site: www.pamaris.com.br • E-mail: atendimentopamaris@gmail.com • Telefone: 11 3542-3808 ou Presencialmente na Papelaria 
Aos pais da Educação Infantil e 1º ano, sugerimos e reforçamos a compra do kit completo de materiais, com entrega direta na sala de aula. 

2º Ano 
DESCRIÇÃO CONTEÚDO 

Kit de 
Material 
Didático 

O kit de material didático, adotado pela Rede Marista de Colégios em 2022, será entregue à família a partir do dia 
17 de janeiro, nas salas 010 e 011 do setor azul, térreo, no Colégio (Biblioteca Juvenil e Sala Maker). O horário de 
atendimento será de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. 

LIVROS PARADIDÁTICOS ISBN 

Os livros 
deverão ser 
trazidos no 
início do ano 
letivo. 

Aventuras de Abaré – Juliana Schroden - FTD 9788532282774 

A princesa que não queria aprender a ler – Heloísa Prieto - FTD 9788532271969 

Anita Malfatti - Coleção Crianças Famosas – Carla Caruso e Angelo Bonito – Callis 9788574164465 

João e o pé de feijão – Recontado por Flávio de Souza - FTD 9788532274441 

QUANTIDADE DESCRIÇÃO 
1 *Agenda escolar, de página inteira para cada dia da semana, com pauta larga (formato aproximado: 13,5 cm X 20 cm) 

3m Rolo de plástico adesivo transparente 
1 Bloco de folha monobloco 
1 Papel dobradura 15x15 
1 *Caderno espiral de cartografia e desenho capa dura - 96 folhas - A4 
3 *Cadernos de capa dura brochura universitário - 96 folhas  
3 Cartelas de adesivos pequenos (temas variados)  

1 
*Estojo resistente e de fácil manuseio, contendo: 1 régua de 15 cm, 1 borracha, 1 caneta marca-texto, 4 lápis pretos 
nº 2, 1 apontador com depósito, lápis de cor (12 cores – NÃO APAGÁVEL), 1 tesoura escolar sem ponta (com nome 
gravado na peça) e 1 conjunto de canetas Hidrocor (24 cores) 

2 Gibis 
2 Passatempos – Revista Picolé 
1 *Pasta plástica fina com elástico 
2 Potes pequenos de massa para modelar (base de amido)  

20 Sacos plásticos grossos com 4 furos (tamanho A4)  
2 Colas bastão - tamanho grande 
1 Cola líquida - tamanho pequeno 

                            
MENINAS 

QUANTIDADE  DESCRIÇÃO 

1 Bloco de desenho A3 branco 120 g 
1 Bloco de papel colorido criativo A4 120 g  

1 Bloco de Lumi Paper com 50 folhas 

1 Fita adesiva kraft 48mx50m 
1 Papel crepom (sugestão de cores: verde, amarela, azul ou vermelha)  

1 Rolo de barbante colorido  
 

                                          MENINOS 
QUANTIDADE  DESCRIÇÃO 

1 Bloco de desenho A4 branco 180 g 
1 Bloco de papel colorido A3 120 g  

1 Bloco de color set preto A4 

1 Rolo de durex transparente 48mx45m 
1  Fita crepe 18mx50m 

1 Pacote de palito de sorvete colorido 
 

 

Observações: 
✓ Sugestão: mochila para transportar pasta, livros, estojo e agenda. 
✓ Materiais que permanecerão na mochila diariamente: estojo completo, agenda e pasta com elástico. 
✓ Todos os itens com (*) deverão ser identificados. 
✓ Os cadernos e livros deverão ser identificados NA CAPA. 
✓ Opcional: 1 pasta catálogo simples (para ser deixada em casa), com 10 plásticos, para arquivar as atividades 

avulsas. 
 
 



  

 
 

A partir de 07/12 até o início do próximo ano letivo, Pamaris disponibilizará o material de 2022. 
O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h e, aos sábados, das 9h às 12h. 

Nos canais de atendimento abaixo, será possível solicitar orçamento, 
fechar o pedido e combinar a entrega dos materiais: 

WhatsApp: 11 95100-2712 • Site: www.pamaris.com.br • E-mail: atendimentopamaris@gmail.com • Telefone: 11 3542-3808 ou Presencialmente na Papelaria 
Aos pais da Educação Infantil e 1º ano, sugerimos e reforçamos a compra do kit completo de materiais, com entrega direta na sala de aula. 

 
 
 

Materiais de Arte – 2º Ano 
MENINOS 

1 cola bastão média 

1 caneta Posca cor preta  

1 bloco de papel 120g (canson ou similar) a4 

1 bloco de papel colorido criativo 120g – a3 - com 24 folhas 

1 folha de papel cartão micro-ondulado - cor a escolher 

MENINAS 

1 caneta Posca - cor a escolher 

1 caixa de massinha com 12 cores 

10 saquinhos plásticos transparentes (4 furos) 

1 bloco de papel colorido criativo 120g – a4 - com 24 folhas 

1 folha de papel cartão micro-ondulado - cor a escolher 

 

CRONOGRAMA DA ENTREGA DE MATERIAIS 

1º dia de aula 
28/01/2022 - sexta-feira 

Somente o estojo e a agenda 

2º dia de aula 
31/01/2022 - segunda-feira 

Cadernos, passatempos, gibis, cartelas de adesivos, papel dobradura 

3º dia de aula 
1º/02/2022 - terça-feira 

Sistema de Ensino FTD – Módulo 1 e livro de Inglês 

4º dia de aula 
02/02/2022 - quarta-feira 

Pasta, barbante, pacote de palito de sorvete e rolo de plástico adesivo 

5º dia de aula 
03/02/2022 - quinta-feira 

Massa para modelar, blocos de folhas, sacos plásticos, colas, durex, fitas adesivas, livros 
paradidáticos e de Ensino Religioso. 

 
O MATERIAL DE ARTE SERÁ SOLICITADO PELO(A) PROFESSOR(A). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


