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MATERIAL INDIVIDUAL  
(A SER MANTIDO NA MOCHILA DO ESTUDANTE) 

 
1 agenda escolar (uso obrigatório); 
3 cadernos capa dura, 96 folhas, etiquetados (Matemática, Língua Portuguesa, História/Geografia) – com 
margem e sem desenho nas folhas; 
3 cadernos capa dura, 48 folhas, etiquetado (para Ensino Religioso/Língua Inglesa, Estudos 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 para produção de texto pautado frente e verso; 
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:  
– 3 lápis preto 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 com corpo transparente – 30 cm; 
– 1 tubo de cola bastão – 40 g; 
– 1 tubo de cola branca líquida escolar – 37 g; 
– 1 caneta marca-texto amarela; 
– 3 canetas esferográficas cores: preta, azul e vermelha; 
– 1 caneta hidrográfica ponta fina (0,4 mm) preta; 
– 1 caixa com lápis de cor – 12 cores. 
 
Observação: esses materiais serão solicitados, no decorrer do ano, pela professora, via agenda. 
 
4 revistas em quadrinhos; 
1 pacote de cartolina A4 branca com 100 folhas; 
1 bloco de papel criativo dupla face, com 32 folhas, em 8 cores, formato 325 mm × 235 mm, 120 g/m2; 
1 pacote de papel sulfite A4 branco com 100 folhas; 
1 bloco de papel Canson A2, com 20 folhas, 200 g/m2; 
1 rolo de fita adesiva de papel 18 mm × 50 m (marrom); 
1 jaleco (para uso no Laboratório de Ciências); 
1 caixa de cola colorida; 
6 folhas de papel vegetal A4

– 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 ponta grossa – 12 cores; 
– 1 caneta permanente preta – ponta média; 
– 1 caneta permanente preta – ponta fina; 
– 1 caixa de lápis de cor aquarela;  
– 1 avental de plástico (identificada com nome, ano e turma);  
– 1 caixa de giz pastel (óleo). 
 

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

 
– 1 pasta com 20 plásticos, A3 (identificada com nome, ano e turma).  
Observação: a pasta do ano anterior poderá ser aproveitada. 
– 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 pacote de argila (exceto cerâmica fria DAS); 
– 1 tubo de cola líquida branca, escolar 110 g;  
– 6 potes de tinta acrílica, 37 g, cores variadas.  
 
2.º TRIMESTRE 
Observação:  ao longo do 2.º trimestre, será solicitado material para uma atividade com suporte 
diferenciado, as orientações serão encaminhadas no decorrer das aulas a partir das criações 
idealizadas pelos alunos.  

3.º TRIMESTRE 
– 1 tela para pintura 30 × 40 ou equivalente identificada com nome, ano e turma; 
– 2 pincéis chatos (n.º 18 e n.º 10); 
– 1 pincel para contorno cabo longo (n.º 0 ou n.º 1); 
– 1 estojo de aquarela (mínimo 12 cores). 



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 

 

 

 

*BARRIE, J.M. Peter Pan. Tradução e adaptação 
de Flávio de Souza. São Paulo: FTD, 2012. 

9788532283085 1.º TRI 

 

SCHWARCZ, Lilia Moritz; SPACCA. D. João 
Carioca: a corte portuguesa chega ao Brasil 
(1808–1821). São Paulo: Companhia das Letras, 
2007. 

9788535911206  

 

 

*ORTHOF, Sylvia. Jogando conversa fora. 2. ed. 
São Paulo: FTD, 1988. 

 

 1.º TRI 

 

 

 

 

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

9788532282750 2.º TRI 

 

1.º TRI 

 
 

 

RIBEIRO, João Ubaldo. A vingança de Charles 
Tiburone. Rio de Janeiro: Alfaguara/Objetiva, 
2015.   

9788579623547 2.º TRI 

9788532208590



 

 

 

 

 

 

SECCO, Patrícia Engel; CRUZ, Jamile Balaguer. 
Guia para cuidar bem do planeta. São Paulo: 
Melhoramentos, 2013.  

9788506070338 2.º TRI 

 

POWELL, Kerry. Lights, camera, action! London: 
Macmillan, 2012. 

9780230443709 2.º TRI 

 

 

 

LEWIS, C. S. O leão, a feiticeira e o  
guarda-roupa. Tradução de Paulo Mendes 
Campos. 4.ed. São Paulo: Martins Fontes, 2010. 
(Série: As Crônicas de Nárnia). 

9788578272647 3.º TRI 

 

LONGOBARDI, Nireuda. Mitos e lendas do 
Brasil em cordel. São Paulo: Paulus, 2009. 

9788534928311 3.º TRI 

 

 

*ORTHOF, Sylvia. Ponto de tecer poesia. São 
Paulo: FTD, 2010. 

9788532273963 3.º TRI 

 

 

 

 

ORMEROD, Mark. London: a day in the city. 
London: Macmillan, 2007. 

9780230010208 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. 
 


