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MATERIAL INDIVIDUAL 
(A SER MANTIDO NA MOCHILA DO ESTUDANTE) 

1 agenda escolar (uso obrigatório); 

2 cadernos capa dura, 96 folhas, etiquetados (para Língua Portuguesa/ Produção de Texto) – com 
margem e sem desenho nas folhas; 

1 caderno grande, quadriculado 1 cm × 1 cm, espiral, capa dura, 96 folhas, etiquetado (para Matemática);  

4 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 pasta sanfonada (com 12 repartições) – identificada com nome, ano e turma; 

Estojo completo contendo:  

– 2 lápis 2B;  

– 1 compasso; 

– 1 borracha macia; 

– 1 apontador com depósito; 

– 1 tesoura sem ponta (com o nome gravado);  

– 1 régua plástica com corpo transparente – 30 cm; 

– 1 tubo de cola bastão 40 g; 

– 1 tubo de cola escolar branca líquida, 37 g; 

– 1 caixa com lápis de cor – 24 cores; 

– 2 canetas marca-textos amarelas; 

– 1 caneta ponta porosa fina (0,4 mm) preta; 

– 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; 

2 revistas de palavras cruzadas – nível fácil; 

2 folhas A4 de papel vegetal (A4); 

1 pacote de cartolina A4 branca, 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, 100 folhas; 

2 rolos de fita gomada; 

1 bloco de papel Canson A2, 20 folhas, 200 g/m2; 

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) 

 
– 1 lápis de desenho 2B;  
– 1 borracha; 
– 1 apontador;  
– 1 régua transparente de 30 cm;  
– 1 caixa de lápis de cor aquarelável – 12 cores;  
– 2 tubos de cola escolar líquida branca, 37 g;  
– 1 tesoura sem ponta;  
– 1 caneta permanente ponta fina (preta);  
– 1 caneta permanente ponta grossa (preta); 
– 1 avental de plástico (identificado com nome, ano e turma); 
– 1 caixa de tinta guache de 6 cores. 
 
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 bloco de papel branco A3 200 g/m2;  
– 1 bloco de papel criativo/colorido A3;  
– 1 folha de papel Panamá; 
– 1 estojo de aquarela (mínimo 12 cores); 
– 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.° TRIMESTRE 
– 1 estojo de giz pastel a óleo; 
– 1 fotografia do estudante (preto e branco ou colorida, que possa ser recortada/picotada) –  
tamanho 10 × 15 cm; 
– 2 pincéis chato tipo trincha n.º 20 e n.º 10 (serão usados em todos os trimestres); 
– 1 pincel cabo longo n.º 1 ou n.º 2 (para contorno); 
– 1 tela para pintura (30 × 40) (identificada com nome, ano e turma); 
– 1 godê paleta de plástico; 
– 1 caixa de tinta guache de 6 cores.  
2.° TRIMESTRE 
– 1 pote de tinta guache preta (250 mL); 
– 1 rolo de pintura feito de espuma (pequeno); 
– 2 bandejas de isopor pequenas, como as usadas nas embalagens de presunto, de muçarela; 
Observação: ao longo do semestre, serão solicitados materiais de sucata para projetos de cenografia 
e figurino. 



3.° TRIMESTRE 
– 1 caixa de tinta dimensional/relevo 3D; 
– 1 frasqueira ou maleta pequena, preferencialmente de MDF;  
– 1 pacote de argila (exceto cerâmica fria DAS);  
Observação: recomendamos a aquisição da argila apenas no trimestre em que for utilizada.  
– Retalhos de tecidos populares, como chita e outras estampas; 
– Retalhos de fitas e fitilhos coloridos de diferentes tecidos e texturas não metálicas. 
 

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 

 

 

FURNARI, Eva. Felpo Filva. São Paulo: Moderna, 2006. 
(Coleção Girassol). 

9788516051822 1.º TRI 

 

*BOSCA, Francesca. Diário de bordo de Noé. São Paulo: 
FTD, 2007. 

9788532261656 1.º TRI 

 

 

*DIAS, Christina. Jogos depois da chuva. São Paulo: FTD, 
2015. 

9788520003169 

 

 

1.º TRI 

 

SCIESZKA, Jon. A verdadeira história dos três 
porquinhos! São Paulo: Cia das Letrinhas, 2005.  

9788574062457 2.º TRI 

 

*MIRIM, Jeguaká; MIRIN, Tupã. Contos dos curumins 
guaranis. São Paulo: FTD, 2014. 

9788532293008 2.º TRI 



 

 

 
 

*MACHADO, Ana Maria. Histórias africanas. São Paulo: 
FTD, 2014. 

9788532293107 2.º TRI 

 

 

 

NORTHCOTT, Richard. Cities. Oxford: Oxford University 
Press, 2016. 

9780194646826 2.º TRI 

 

*SOUZA, Flávio de. Direitos universais das crianças e dos 
jovens. São Paulo: FTD, 2015. 

9788596001540 3.º TRI 

 

*SWIFT, Jonathan. As viagens de Gulliver. São Paulo: FTD, 
2016. 

9788596004213 3.º TRI 

 

*BALLARD, Elizabeth Silance. As três cartas de Marco. 
São Paulo: FTD, 2011.  

9788532279194 3.º TRI 

 

 

 

ORMEROD, Mark. Making music: the talent contest. 
London: Macmillan, 2011. 

9780230404984 3.º TRI 

ORIENTAÇÕES 

• 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. 


