
Lista de Materiais 
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2019

 

MATERIAL INDIVIDUAL  
(A SER MANTIDO NA MOCHILA DO ESTUDANTE) 

 
 

1 agenda escolar (uso obrigatório); 

1 caderno capa dura, 96 folhas, etiquetados (para Língua Portuguesa) – com margem e sem desenho nas folhas; 
1 caderno grande, quadriculado 1 cm × 1 cm, espiral, capa dura, 96 folhas, etiquetado (para Matemática);  
3 cadernos capa dura, 48 folhas, etiquetados (para Língua Inglesa/Estudos, Ensino Religioso/ História/ Geografia 
e Ciências) – com margem e sem desenho nas folhas; 
Observação: os cadernos utilizados em 2018 que possuam quantidade de páginas suficientes poderão ser 
reaproveitados; 
1 bloco pautado para produção de texto; 
1 pasta sanfonada (com 12 repartições) – identificada com nome, ano e turma; 
1 pasta catálogo A4, com 50 plásticos grossos (produção textual) – identificada com nome, ano e turma; 
 
Estojo completo contendo:  
– 2 lápis HB ou n.º 2 ou lapiseira 0,9 com grafite; 
– 1 borracha macia; 
– 1 apontador com depósito; 
– 1 tesoura sem ponta (com o nome gravado);  
– 1 régua plástica rígida transparente – 30 cm; 
– 1 tubo de cola bastão – 40 g; 
– 1 tubo de cola branca líquida escolar – 37 g; 
– 1 caixa com lápis de cor – 24 cores; 
– 1 caneta marca-texto amarelas; 
– 1 caneta hidrográfica ponta fina (0,4 mm) preta; 
– 2 canetas hidrográfica ponta fina (0,4 mm) coloridas – cores a escolher; 
– 1 conjunto de canetinhas hidrocor – 12 cores; 
– 1 caixa de giz de cera – 12 cores; 
 
Observação: esses materiais serão solicitados, no decorrer do ano, pela professora, via agenda. 
 
4 revistas em quadrinhos; 
3 revistas infantis de palavras cruzadas; 
1 pacote de cartolina A4 branca com 100 folhas; 
1 bloco de papel criativo dupla face, 32 folhas, em 8 cores, formato 325 mm × 235 mm, 120 g/m2; 
1 pacote de papel sulfite A4 branco com 100 folhas; 
1 ábaco aberto com 10 ordens;  
1 jaleco (para uso no Laboratório de Ciências). 

– 1 squeeze/garrafinha para uso pessoal.



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

Estojo completo contendo: 
– 1 lápis de desenho 2B; 
– 1 cola bastão; 
– 1 borracha; 
– 1 apontador; 
– 1 tesoura sem ponta; 
– 1 caixa de lápis de cor aquarelável (mínimo 12 cores); 
– 1 estojo de canetinha hidrocor; 
– 1 caneta permanente preta – ponta média; 
– 1 caneta permanente preta – ponta fina; 
– 1 avental (identificado com nome, ano e turma; 
– 1 pincel fino cabo longo n.º 2 ou n.º 1 (para contornos de desenhos).  
 
Observação: esses materiais serão solicitados, no decorrer do ano, pela professora, via agenda. 
 
 

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

– 1 fotografia do estudante – tamanho 10 × 15 cm; 
– 1 pasta com 20 plásticos, A3 (identificada com nome, ano e turma).  
Observação: a pasta do ano anterior poderá ser reaproveitada; 
– 1 bloco de papel A3 colorido; 
– 1 bloco de papel Canson formato A3. 
 

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

 
1.º TRIMESTRE  
– 1 caixa de giz carvão para desenho; 
– Revistas velhas; 
– 1 folha de papelão panamá. 
 
2.º TRIMESTRE                                                                                                                                                                                                                                                          
– 1 estojo de aquarela 
– 1 tela para pintura 30 × 40 ou equivalente identificada com nome, ano e turma; 
– 2 pincéis tipo trincha (chato) cabo longo n.º 22 e n.º 12; 
– 1 pote de pasta para modelagem – 250 mL ou um pouquinho de massa corrida PVA; 
– 1 espátula de plástico para pintura; 
– Pedaços diversos de papéis com diferentes texturas e cores. 
 
3.º TRIMESTRE 
- 1 tubo de cola líquida branca, 500 mL (para trabalhar papel machê); 
- 1 figurino ou adereço cujo tema será determinado pelo professor a partir do conteúdo do trimestre. 



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 

 

ZIRALDO. Esportes radicais. 3. ed. São Paulo: 
Globinho, 2017. (Almanaque Maluquinho) 

9788525063816 1.º TRI 

 

*MURRAY, Roseana. Brinquedos e brincadeiras. São 
Paulo: FTD, 2014.  

9788532299901 1.º TRI 

 

CHU, Teddy. Do campo à mesa: o caminho dos 
alimentos. 2. ed. São Paulo: Moderna, 2012. 

9788516074456 1.º TRI 

 

Marull, Yana. Os rios voadores. Brasília: Outubro 
Edições, 2017. 

9788592320119 2.º TRI 

 

PAMPLONA, Rosane. Moral da história… fábulas de 
Esopo. São Paulo: Elementar, 2013. 

9788599306895 2.º TRI 

 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

*RENNÓ, Regina. Lembranças do coração. São 
Paulo: FTD, 2001. 

9788532245588 2.º TRI 

 

 

 

PALIN, Cheryl. The unhappy giant. London: 
Macmillan, 2004. 

9781405057301 2.º TRI 

 

 

 

MARTINS, Eliana. A vizinha antipática que sabia 
matemática. São Paulo: Melhoramentos, 2016. 

9788506076668 3.º TRI 

 

 

*DE LA PEÑA, Matt. Última parada, rua do mercado. 
São Paulo: FTD, 2018. 

9788596011969 3.º TRI 

 

*FAVARO, Graziella. Um mundo de histórias de 
países distantes. São Paulo: FTD, 2012. 

9788532282750 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 

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

• É de responsabilidade da família 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. 


