
  
  

    
  

Observações:  

 As imagens têm o intuito de auxiliar no reconhecimento das características do material solicitado, sem referenciar 

marcas.  

 Todo material deve ser identificado com o nome e o sobrenome da criança.  

  

 QUANTIDADE  MATERIAL  UTILIZAÇÃO DO MATERIAL  

1  

Mochila  

  

  

Armazenamento dos 

pertences individuais  

1 

Agenda escolar (entregue pelo colégio) 

Registro de tarefas, 

comunicados, atividades 

avaliativas e trabalhos. 

1 

Estojos com zíper (com 3 divisões) contendo em 
cada um os seguintes materiais identificados:   

• 2 lápis preto;  

• 1 borracha;  

• 1 apontador com depósito de dois furos;  

• 1 caneta Pen 68 (ponta grossa preta, 
impreterivelmente);  

• 1 tesoura sem ponta (com nome gravado);  

• 1 tubo de cola líquida branca – 37 g;  

• 1 tubo de cola bastão – 40 g;  

• 1 caixa de lápis de cor – 12 cores, triangular;  

• 1 caixa de giz de cera triangular com 12 cores 

Organização de materiais de produções 

gráficas e escritas; pintura, recorte e 

colagem.  

1  
Pasta polionda com elástico (espessura de  

4cm – tamanho ofício)  

Armazenamento de dever  

de casa e livros do kit de leitura  

1  
Pasta catálogo com 50 plásticos grossos, para  

Língua inglesa  

Armazenamento de atividades de 

Língua inglesa  

  

 

 

  

Lista de Materiais  do(a) Aluno(a)  

do 1.º ano – 2022    



 

 

 QUANTIDADE  MATERIAL  UTILIZAÇÃO DO MATERIAL  

1  
Caderno de 96 folhas, espiral, capa dura, 

grande, com margem, sem desenhos nas folhas  
Registro de atividades  

1  
Caderno de 48 folhas, espiral, capa dura, 

grande, meia pauta, sem desenhos nas folhas 

Registro das produções de textos e as 

sondagens de escrita e leitura  

1  

Estojo com 12 aquarelas em pastilha  

  

  

Pintura  

1  
Material dourado individual, contendo 62 

peças  
Contagem  

1  Régua – 20 cm  Medidas  

2  Dados - pequenos  Contagem  

1  Pacote de palito de picolé (100 unidades)  Contagem  

20  

Elástico (liga para dinheiro)  

  

   

Contagem e jogos matemáticos  

5 
Sacos zip lock 

20X28 

Organização pessoal de objetos para 

contagem, manipulação de objetos, 

traçado letra cursiva 

1  Prancheta  
Suporte para atividades realizadas 

em ambiente externo ( folha A4) 

1 Cola colorida c/6 cores 
Pintura e atividades psicomotoras 

para o preparo motor 

 

 



        LIVROS DIDÁTICOS   

  

Informamos que o material didático (FTD Sistema de Ensino) será fornecido pelo Colégio Marista e entregue 

diretamente à família, 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 2022, disponível no Portal Marista e na 

Secretaria do Colégio.   

 

MATERIAL EXCLUSIVO PARA A AULA DE ARTE  

  
QUANTIDADE  MATERIAL  UTILIZAÇÃO DO MATERIAL  

1  

Avental com nome  

  

  

Atividades artísticas  

3 
Tubos de anilina líquida nas cores azul, vermelho e 

amarelo 
Atividades artísticas 

1 
Caixa de giz pastel óleo, 12 cores Produzir ilustrações em atividades 

diversas 

1  
Pasta com plásticos tamanho A3, mínimo de 30 

plásticos grossos  
Portfólio para os trabalhos  

1  
Tela para pintura identificada com nome, Mini tela 

(9X12), ano e turma  
9X12 + Mini cavalete 

Suporte para desenho e pintura  

1  

Caneta permanente preta, ponta dupla 

  

  

Desenho e pintura  

1  Tesoura sem ponta  Recorte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

REUNIÃO INFORMATIVA E PEDAGÓGICA  

 A Reunião Informativa/ Pedagógica do 1.º ano acontecerá no dia 28/1, sexta-feira.  

 Das 10h às 11h30 – Turno matutino  

 Das 16h às 17h30 – Turno vespertino  

 A reunião acontecerá remotamente, pelo TEAMS e o link será enviado posteriormente via e-mail.  

KIT LEITURA  

 A relação dos livros literários a serem adquiridos para o kit leitura será entregue na primeira semana de aula, via 
agenda do aluno.  

OBSERVAÇÕES  

 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.   

 O dia da entrega do material será definida pelo professor via agenda. Na reunião pedagógica, informaremos 
o material necessário para a primeira semana.  

 Solicitamos que o material exclusivo para a aula de Arte seja organizado e entregue separado do material de 
sala de aula, conforme data combinada pela professora especialista. 

  


