
 

 

 

MATERIAL INDIVIDUAL 

(A SER MANTIDO NA MOCHILA DO ESTUDANTE)  

 

• 1 agenda escolar de preferência no tamanho 128 mm × 190 mm ou maior (uso obrigatório);  

• 1 caderno capa dura, 96 folhas, etiquetado (para Língua Portuguesa) – com margem e sem desenho nas 

folhas;  

• 1 caderno capa dura, 96 folhas, etiquetado (para Língua Inglesa / Ensino Religioso) – com margem e sem 

desenho nas folhas; 

• 1 caderno capa dura, 96 folhas, etiquetado (para os três componentes: História / Geografia / Ciências) – com 

margem e sem desenho nas folhas; 

• 1 caderno capa dura, 96 folhas, etiquetado (para estudos) – com margem e sem desenho nas folhas; 

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

• 1 bloco pautado para produção de texto;  

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

• 1 pasta catálogo A4, com 30 plásticos grossos (produção textual) – identificada com nome, ano e turma. 

 

Estojo completo 

• 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 amarela;  

• 3 canetas hidrográficas ponta fina (0,4 mm) coloridas – cores a escolher;  

• 1 conjunto de canetinhas hidrocor, 12 cores;  

• 1 caixa de giz de cera, 12 cores. 

 

Manter dentro da mochila 

• 1 squeeze (garrafinha para uso pessoal). 

 

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

• 2 pacotes de massa para biscuit, 90 g (cores variadas); 

• 1 caneca branca de porcelana; 

• 1 pincel fino n.º 0. 

• 3 revistas infantis de palavras cruzadas; 

• 4 revistas em quadrinhos; 

• 1 pacote de cartolina A4, branca, com 50 folhas; 

• 1 bloco de papel criativo dupla face, 32 folhas, 8 cores, formato 325 mm × 235 mm, 120 g/m2; 

• 1 pacote de papel sulfite A4, branco, 100 folhas; 

• 1 ábaco aberto com 10 ordens; 

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

  

 

 

 



 

 

 

LISTA DE MATERIAL DE ARTE 

  

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

Estojo específico de Arte  

• 1 cola bastão;  

• Cola líquida 90 g; 

• 1 tesoura sem ponta;  

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

• 1 estojo de pastilha aquarela, 12 cores;  

• 1 estojo de canetinha hidrocor;  

• 1 caneta permanente preta, ponta dupla; 

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

 

MATERIAL QUE PERMANECERÁ EM SALA 

 

• 1 fotografia do estudante – tamanho 10 × 15 cm;  

• 1 bloco de papel A3, colorido;  

• 1 bloco de papel Canson formato A3, 200m/g; 

• 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   

• 1 caixa de giz de cera; 

• 1 caixa de plastilina 12 cores;  

• 1 folha de papelão panamá. 

 

2.º trimestre 

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

• 2 pincéis tipo trincha (chato) cabo longo n.º 12 e n.º 22; 

• 1 caixa de massa para papel machê. 

  



 

 

 

LIVROS DIDÁTICOS  
  

Informamos que o material didático (FTD  Sistema de Ensino 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 

 

 Thebas, Claudio. Amigos do peito.  
São Paulo: Formato Didático, 2009. 

9788572081450 1.º TRI 

 

 Lestrade, Agnes. A grande fábrica de palavras. 
São Paulo: Aletria, 2010. 

9788561167172 1.º TRI 

 

FURNARI, Eva. Os problemas da família 
Gorgonzola. São Paulo: Moderna, 2015. 

9788516092740 1.º TRI 

 

DIAS, Christina. Jogos depois da chuva. São 
Paulo: FTD, 2019. 

9788520003169 2.º TRI 

https://www.travessa.com.br/Claudio_Thebas/autor/ea3da6b1-b223-44b7-8c58-877b1a7d8e68
https://www.travessa.com.br/Agnes_de_Lestrade/autor/7d2e39f1-5502-4022-ba23-8cbea2755260


 

 

 

 

PINSKY, Mirna. Carta errante, avó atrapalhada, 
menina aniversariante. São Paulo: FTD, 2010. 

9788532280541 2.º TRI 

 

ANELLI, Luiz Eduardo.; BODENMULLER, Celina. 

Dinossauros - O cotidiano dos dinos como 

você nunca viu. São Paulo: Panda Books, 2014 

9788578884079 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 

  



 

 

 

 

MURRAY, Roseana. Brinquedos e brincadeiras. 

São Paulo: FTD, 2014. 
9788532299901 3.º TRI 

 

HILGEMBERG, Silvana. What is inside the big red 

suitcase? São Paulo: FTD, 2016. 
9788596005036 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  

• 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.  

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

 


