
 

  

 

 
 

Ensino Fundamental Anos Iniciais   
1o Ano 

MATERIAIS DO ALUNO QUE FICARÃO NO COLÉGIO  
QTDE DESCRIÇÃO QTDE DESCRIÇÃO 

2 Cadernos de linguagem grande capa dura - 96 folhas  1 Tesoura inoxidável pequena e sem ponta e sem 
enfeites 

1 Agenda escolar  2 Revista de cruzadinha (Picolé Coquetel infan�l) 
2 Cola bastão 40 g 50 Folhas de papel sulfite A4 – branco  
2 Tubos de cola branca (de qualidade) – 90 g 1 Estojo com zíper com três divisórias 

3 Pote de massa de modelar – 500 g – cores variadas (1 é 
para as aulas de Inglês) 2 Pacote de papel dupla face – 24 folhas 

1 Caixa de material dourado individual  1 Jogo de canetas hidrográficas laváveis – 12 cores  
3 Borrachas macias   
1 Caixa de camisa reforçada (22cm/34cm) 1 Bloco de papel A3 – gramatura 180 (canson) 
4 Lápis grafite  1 Caixa de lápis de cor fino 
1 Apontador (com depósito) 1 Pasta em “L” A4. (220mm/310mm)   

1 Régua transparente – 30 cm 1 Jogo pedagógico. (Construção de palavras, sílabas, 
número x quan�dade...)  

1 Garrafinha para água (uso pessoal) 1 Caneta permanente preta ponta média. 
1 Caderno de desenho 48 folhas para aula de Música   

1 Caderno de desenho 48 folhas para aula de Inglês 
   

MATERIAIS PARA A DISCIPLINA DE ARTE 
1  Bloco de Papel Branco A4 140 g/m  MATERIAIS EM DESUSO 
1  Cola branca 100g 1 Bandeja de isopor grande 
2  Tintas guaches (cores variadas)  Jornais 
1 Tela para pintura 20x20cm IDENTIFICADA no verso  1 Revista                                                                                   
1 Pacote de palito de churrasco grande sem ponta   
1 Caixa de giz de cera (para uso compar�lhado)   
1 Régua 30 cm    
1 Caneta permanente preta ponta média    
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Pincel chato cabo amarelo n°8 

 
 
 
 

Os livros didá�cos e paradidá�cos adotados pela Rede Marista de Colégios (RMC) para o 1º ano, serão entregues para as 
famílias, pelo colégio, no início do ano le�vo de 2022. 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 
 Previsão de início das aulas:  
 Evite extravios iden�ficando o material escolar e o uniforme com o nome do aluno e a série.  
 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 permi�das quaisquer alterações nos padrões 
dessas peças. 

 Para a prá�ca das aulas de Educação Física é necessário o uso de “shorts”, agasalho ou bermuda, acompanhado de camiseta e 
tênis. 


