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2019

 

MATERIAL INDIVIDUAL 
(A SER MANTIDO NA MOCHILA DO ESTUDANTE) 

 
1 agenda escolar do Marista (fornecida pela escola – uso obrigatório); 
Estojo completo contendo: 
– 6 lápis triangulares, pretos, grafite fino; 
– 1 apontador com depósito; 
– 2 borrachas; 
– 1 caneta marca-texto – amarela; 
– 1 caixa de lápis de cor, triangular, fino; 
– 1 tesoura sem ponta; 
– 1 tubo de cola branca, 37 g; 
– 1 tubo de cola bastão, 40 g; 
- 1 caixa de gizão de cera. 
 
1 pasta polionda fina, espessura 2 cm (para Língua Inglesa); 
1 régua de 20 cm; 
3 gibis; 
3 revistas Picolé; 
1 caderno grande, quadriculado 1 × 1, espiral, capa dura, 75 folhas (para Matemática); 
3 cadernos grandes, capa dura, brochura, 48 folhas, com margem e sem desenho nas folhas (para Língua 
Portuguesa, Ciências, Ensino Religioso/ História/Geografia); 
1 cadernos grande, capa dura, brochura, 48 folhas, com margem e sem desenho nas folhas (para Língua 
Inglesa, para Estudos); 
 
Observação: esses materiais serão solicitados, no decorrer do ano, pela professora, via agenda. 
 
1 material dourado de madeira (111 peças); 
1 dado pequeno; 
1 bloco criativo A4; 
1 resma de cartolina A4; 
1 bloco de papel A3 200 g/m2; 
1 bloco pautado para produção de texto; 
1 saco de palitos de picolé (para Matemática); 
1 caixa de sapatos (tamanho adulto) encapada e identificada para guardar os materiais de Matemática; 
1 pasta sanfonada A4; 
2 caixas com massinhas coloridas; 
1 pasta catálogo com 50 plásticos para organizar as produções de texto (A4); 
1 jaleco (para uso no Laboratório de Ciências). 

– 1 squeeze/garrafinha para uso pessoal.
– 
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LISTA DE MATERIAL DE ARTE 

(USADO EM TODAS AS AULAS – 1.°, 2.° e 3.° TRIMESTRES) 
 

Estojo completo contendo: 
– 1 lápis de desenho 2B; 
– 1 borracha; 
– 1 apontador; 
– 1 caixa de lápis de cor aquarelável (mínimo 12 cores); 
– 1 estojo de canetinha hidrocor; 
– 1 tubo de cola líquida branca, escolar 37 g; 
– 1 cola bastão; 
– 1 caneta permanente preta – ponta média; 
– 1 caneta permanente preta – ponta fina;  
– 1 avental (identificado com nome, ano e turma); 
– 2 pincéis tipo trincha (chato) cabo longo n.º 20 e n.º 10; 
– 1 tesoura sem ponta; 
 

MATERIAIS PARA USO NO 1.°, 2.° e 3.° TRIMESTRES 
(PERMANECERÁ EM SALA) 

 

– 1 bloco de papel Canson A3 colorido; 
– 1 bloco de papel Canson A3 200 g/m2 
– 1 folha de papel panamá; 
– 1 pasta com 20 plásticos, A3 (identificada com nome, ano e turma). 
Observação: a pasta do ano anterior poderá ser reaproveitada. 
 

MATERIAL INDIVIDUAL  
(A SER MANTIDO EM CASA ATÉ SOLICITAÇÃO DA PROFESSORA DE ARTE) 

 

1.º TRIMESTRE 
– 6 frascos de vidro ou de plástico transparente, branco, com tampa – tamanho pequeno ou médio; 
Observação: pode ser frasco de perfume vazio, para trabalho de experiência com misturas cromáticas).  
– 3 tubos ou frascos de anilinas líquidas ou em pó (comestíveis), nas cores azul, vermelha e amarela; 
– 1 caixa de massa de modelar – mínimo de 12 cores; 
– 1 minitela para pintura 9 × 12 ou equivalente com mini cavalete; 
– Revistas e jornais velhos; 
– 1 fotografia do aluno (10 cm × 15 cm) para trabalho de identificação da pasta; 
 

2.º TRIMESTRE 
– 1 caixa de giz pastel a óleo – 12 cores; 
– 1 caixa de giz pastel seco – 12 cores; 
– 1 peça de roupa ou adereço pessoal para atividade modelo vivo e pintor; 
– 1 folha de papel pardo; 
 

3.º TRIMESTRE 
– 1 tela para pintura 30 × 40 ou equivalente (identificada com nome, ano e turma); 
– 1 rolo de barbante (cor a escolher); 
Observação: esses materiais serão utilizados ao longo dos trimestres. 



LIVROS DIDÁTICOS E PARADIDÁTICOS 
 
Informamos que o material didático (Coleção Faça, Ensino Religioso e Língua Inglesa) será fornecido 
pelo Colégio Marista e entregue diretamente à família, com desconto de 15% e dividido em 12 vezes sem 
juros, a ser cobrado no mesmo boleto da mensalidade escolar. 

As informações dos materiais didáticos constam no Edital de Matrículas 2019, disponível no Portal 
Marista e na Secretaria do Colégio. 

CAPA LIVROS LITERÁRIOS/PARADIDÁTICOS ISBN TRIMESTRE 

 

ROCHA, Ruth. A escola de Marcelo. São Paulo: 
Salamandra, 2011. 

9788516073008 1.º TRI 

 

*FOLGUEIRA, Rodrigo. Coach. São Paulo, FTD, 2013. 9788532284259 1.º TRI 

 

*CIÇA. Ciranda dos insetos. São Paulo: FTD, 2008.  9788532267924 1.º TRI 

 

REIDER, Katja. Orelha de Limão. São Paulo: Brinque-
Book, 1999. 

9788574120515 2.º TRI 

 

SQUARISI, Dad. Os três porquinhos e o lobo 
esportista. São Paulo: Elementar, 2016. 

9788584150892 2.º TRI 

 

*MACHADO, Ana Maria. O domador de monstros. 
São Paulo: FTD, 2003. 

9788532250698 2.º TRI 

 

MACHADO, Ana Maria. Jabuti sabido e macaco 
metido. São Paulo: Cia das Letrinhas, 2011.  

9788574067155 3.º TRI 

 



 

 

 

*CUNHA, Leo; MAGALHÃES, Luiz. Vira-lata. São 
Paulo: FTD, 2015. 

9788520000977 3.º TRI 

 

*BARBOSA, Rogério Andrade. Histórias que nos 
contaram em Luanda. São Paulo: FTD, 2009. 

9788532271549 3.º TRI 

 

Greenwell, Jeanette. The Ant’s Party. London: 
Macmillan, 2004. 

9781405057295 3.º TRI 

*Informamos que os títulos da FTD fazem parte do kit Cultivando Leitores – Maristinha e podem ser adquiridos 
separadamente ou em conjunto. Optando pela compra do kit completo, haverá um bônus: o Livro da família, que 
proporcionará a interação entre pais e filhos, nos momentos de leitura em casa. 

 

ORIENTAÇÕES 

• A agenda escolar do Marista será entregue aos estudantes, em sala, pela professora regente.  A 
identificação do estudante, no campo “Dados Pessoais” (primeira página da agenda), deverá ser 
completamente preenchida. 

• Identificar a capa externa da agenda, dos cadernos e dos livros com nome completo do(a) estudante, ano 
e turma. 

• É de responsabilidade das famílias a reposição do material durante o ano letivo, de acordo com a 
necessidade de cada estudante. 

• Os livros da Coleção “Faça!” não deverão ser encapados. As crianças produzirão uma capa personalizada. 
• No 2.o semestre, serão solicitados materiais específicos para o Encontro Literário e a FACIMA Mirim. 


