
 

 
 

 

 

 

 

 

 

MATERIAIS QUE DEVERÃO FICAR NO COLÉGIO 

QTDE DESCRIÇÃO QTDE DESCRIÇÃO 

1 agenda escolar Marista 1 potes de gliter 

1 bloco de papel A3 – gramatura 120gr 2 potes de massa de modelar – 500 g 

1 Revista usada 3 potes de tinta guache lavável – 250 ml 

1 caixa de lápis de cor “triangular” – 12 cores 1 rolo de papel crepom 

1 caixa de cola colorida – 06 cores 2 tubos de cola escolar – 110 g 

2 tubos de cola tridimensional 2 tubos de cola glitter 

1 
estojo de canetinhas hidrográficas – 12 cores 

(ponta grossa) 
1 Caixa de camisa encapada 

1 
tesoura inoxidável, pequena e sem ponta 

(com o nome gravado) 
1 Papel laminado 

1 pacote de papel criativo – 24 fls 1 folhas de celofane 

100 folhas de papel sulfite A3 – branco 1 pacote de palito de picolé 50 unid 

1 Borracha macia 1 Pincel tam. 18 

1 Apontador 1 caneta para retroprojetor 

1 fita kraft 3 lápis grafite triangular 

2 Colas bastão 1 Literatura em inglês 

1 Durex colorido 1 Agenda escola Marista 

MATERIAIS DE HIGIENE E USO PESSOAL 

1 camiseta usada tam. 12  1 estojo contendo escova e creme dental 

1 
jogo americano de plástico para a hora do 

lanche 
1 

mudas de roupa completa para imprevistos 

(com calcinha/cueca, par de chinelos, meia) 

para ocasiões de frio e/ou calor. Deverão 

permanecer na mochila. 

1 garrafinha para água (squeeze)   

MATERIAIS RECREATIVOS 

1 fantasia (simples)   

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

 Entrega de materiais: 30/1/2017 às 7h30min. com acolhida às famílias. 

 Início das aulas: 1/2/2017 

 Horário das aulas: 7h30min. 

 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. 

 Para a prática das aulas de Educação Física é necessário o uso de “shorts”, agasalho ou bermuda, 

acompanhado de camiseta e tênis. 

 O uniforme deverá estar identificado com nome e série do aluno. 

 Podem ser aproveitados brinquedos usados, desde que estejam em bom estado. 

 


