
 

 

 

 

 

MATERIAL INDIVIDUAL  

(A SER MANTIDO NA MOCHILA DO ESTUDANTE)  
  

• 1 agenda escolar do Marista (fornecida pela escola – uso obrigatório);  
 

Estojo completo  

• 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 régua de 20 cm;  

• 3 tubos de cola bastão, 40 g; 

• 1 caixa de giz de cera;  

• 1 pasta sanfonada A4; 

• 1 squeeze / garrafinha para uso pessoal; 

• 1 pasta polionda fina, espessura 2 cm (para Língua Inglesa);  

• 1 jaleco (para uso no Laboratório de Ciências). 

 

MATERIAL QUE FICARÁ NA ESCOLA 

 

• 1 caderno grande, quadriculado 1 × 1, capa dura, 75 folhas (para Matemática);   

• 3 cadernos grandes, capa dura, brochura, 48 folhas, com margem e sem desenho nas folhas (para estudos, 

Língua Inglesa / Ensino Religioso, História / Geografia / Ciências); 

• 1 caderno grande, capa dura, brochura, 98 folhas, com margem e sem desenho nas folhas (para Língua 

Portuguesa); 

• 1 caderno meia pauta capa dura, 96 folhas (para Produção de Texto); 

• 3 gibis; 

• 3 revistas Picolé;   

• 1 resma de cartolina A4;  

• 1 bloco criativo A4, com 32 folhas, 8 cores (325 × 235 mm – 120 g);  

• 1 bloco de papel A3, cor branca, 200 g/m; 

• 1 caixa com massinhas coloridas. 

MATERIAL QUE SERÁ SOLICITADO, NO DECORRER DO ANO, PELA PROFESSORA, VIA AGENDA 

Caixa de Matemática individual 

• 1 caixa de sapatos (tamanho adulto) encapada e identificada para guardar o material de Matemática; 

• material dourado de madeira (111 peças);  

• 1 dado pequeno;  

• 1 saco de palitos de picolé; 

• 1 pacote de elástico de borracha (10 unidades). 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE MATERIAL DE ARTE 

 

MATERIAL USADO EM TODAS AS AULAS (1.º, 2.º e 3.º TRIMESTRES) 

 
Estojo específico para Arte 

• 1 caixa de lápis de cor aquarelável (mínimo 12 cores);  

• 1 estojo de canetinha hidrocor;  

• 1 tubo de cola líquida branca, escolar, 90 g;  

• 1 cola bastão;  

• 1 caneta permanente preta – ponta dupla;  

• 1 avental (identificado com nome, ano e turma);  

• 2 pincéis tipo trincha (chato), cabo longo, n.º 10 e n.º 20; 

• 1 tesoura sem ponta.  

  

   MATERIAL QUE 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 30 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  

• 3 tubos ou frascos de anilinas líquidas ou em pó (comestíveis), nas cores azul, vermelha e amarela;  

• 1 minitela para pintura 9 × 12 cm ou equivalente com minicavalete;  

• 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 folha de papel pardo;  

• 1 caixa de massa de modelar, mínimo de 12 cores. 

 

3.º trimestre  

• 1 tela para pintura 30 × 40 cm ou equivalente (identificada com nome, ano e turma); 

• 6 potes de tinta guache, branco, preto e outras 4 cores variadas, 60 mL. 

• 1 caixa de cola colorida. 

 

Observação: esse material será utilizado ao longo dos trimestres.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

LIVROS PARADIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA 

 

 

2.º TRIMESTRE 

Título: Katie’s camera 

Autor: NORTHCOTT, Richard. 

Editora: StandFor (Young readers) Level 1. São Paulo: 
FTD, 2016. 

ISBN: 978-85-96-00691-0 

 

3.º TRIMESTRE 

Título: The Gingerbread Man 

Autor: Retold by JACKSON, Patrick. 

Editora: StandFor (young readers) Level 2. São Paulo: 
FTD, 2016. 

ISBN: 978-85-96-00429-9 

 

 

LIVROS DIDÁTICOS  
  

Informamos que o material didático (SE_FTD 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 2020, disponível no Portal Marista e na 

Secretaria do Colégio.  

 

LIVROS LITERÁRIOS E PARADIDÁTICOS 
 

CAPA LIVRO 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: BrinqueBook, 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 

 

NORTHCOTT, Richard. Katie’s 

Camera. São Paulo: FDT, 2016. 
9788596006910 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 

 

Retold by: JACKSON, Patrick. The 
Gingerbread Man. São Paulo: FTD, 

2016. 
9788596004299 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.  
 

REUNIÃO INFORMATIVA E PEDAGÓGICA 

• A Reunião Informativa acontecerá no dia 25/1, sábado. 

• Das 9h às 10h30 – Ensino Fundamental – Anos Iniciais (do 1.º ao 5.º ano). 

• Local: Maristinha. 

 

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.  

• No 2.o semestre, serão solicitados materiais específicos para a Bienal.  

  

  


