
 

 
 

 

 

MATERIAIS QUE DEVERÃO FICAR NO COLÉGIO 
 
 01 agenda escolar Marista 

 02  caderno de linguagem grande “brochurão”  

capa dura – 48 fls 

 01  caderno de linguagem grande “brochurão”  

capa dura – 96 fls 

 02  borrachas macias 

 04  lápis grafite 

 01  apontador 

 01  régua transparente – 30 cm 

 01  tesoura inoxidável pequena e sem ponta 

(com nome gravado) 

 01  estojo com zíper com duas divisórias 

 01  jogo de canetas hidrográficas laváveis – 12 cores 

 01  caixa de gizões longo – 12 cores 

 01  caixa de lápis de cor fino  

 01  pincel nº 12 (chato) 

 01 quebra cabeça (máximo 60 peças 

 03  tubos de tinta relevo dimensional 

 05  tubos de cola branca – 90 g 

 02  pote de massa de modelar – 500g 

 01  estojo tinta aquarela 

 01 caixa de material dourado individual 

 02 revistas  

 01  caixa de camisa encapada (Dura) 

 02  gibis 

 02 revistas de cruzadinha Brincando e 

Aprendendo (Coquetel) 

 50  folhas de papel sulfite A4 – branco 

 02  pacotes de papel dupla face – 24 fls 

 01  caixa de pintura a dedo – 6 cores  

 02  blocos de papel A3 – gramatura 120 

(canson) 

 01  pasta plástica fina com elástico 

 10 Botões coloridos (grandes) 

MATERIAIS PARA ARTE 

 50      Folhas de papel sulfite A4 – Branco              

 1          Lixa d’água            

 1          Pincel escolar chato tam. 24   

 1          Pote de massinha para modelar – (Cor 

variada)          

 1          Pote 250gr. tinta guache - Branca    

 1          Rolo de barbante 100g      

 2          Rolos papel crepom – (cor variada)         

MATERIAIS EM DESUSO 

 Jornais velhos  

 Revistas velhas 

 2 caixas de creme dental 

 1 camiseta velha para ser utilizada durante as 

aulas com utilização de tinta 

 

MATERIAIS DE USO PESSOAL 

 01  garrafinha para água    

LIVROS DIDÁTICOS E PARADIDÁTICOS 

DISCIPLINA TÍTULO AUTOR(ES) EDITORA 

MATEMÁTICA FAÇA - MATEMÁTICA - 1º Ano 
KÁTIA CRISTINA STOCCO SMOLE/ 
MARIA IGNEZ DE SOUZA VIEIRA 
DINIZ/ VLADEMIR MARIM 

FTD 

ENSINO RELIGIOSO 
SISTEMA MARISTA DE 
EDUCAÇÃO - ENSINO 
RELIGIOSO – 1º ANO 

HELOISA SILVA DE CARVALHO/ 
JORGE SILVINO DA CUNHA NETO  

FTD 

LITERATURA 

1º 
TRIMESTRE 

A Chuvarada Isabela Carpeneda FTD 

2º 
TRIMESTRE 

Macaquinho Ronaldo Simões FTD 

3º 
TRIMESTRE 

Que Planeta é esse? Regina Reno FTD 
 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 
 Entrega de materiais: 30/01/2017, às 13h30min, com momento de acolhida às famílias. 
 Podem ser aproveitados brinquedos usados, desde que estejam em bom estado. 
 O uniforme deverá estar identificado com nome e série do aluno. 
 Início das aulas: 1/02/2017 
 Horário das aulas: 13h30min/ 18h 
 A escola exigirá uniforme completo em todas as séries do Ensino Fundamental, que é composto das seguintes 

peças: camiseta, calça ou bermuda, blusa, moletom ou jaqueta, nas várias opções aprovadas. Não serão permitidas 
quaisquer alterações nos padrões dessas peças. 
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