
 

 

MATERIAL ESCOLAR 2019 

1º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL  

MATERIAL DIÁRIO 

 1 mochila; 

 1 lancheira contendo guardanapo de tecido; 

 1 squeeze para água (cantil); 

 1 pasta PVC com elástico (40 mm; cor preferida); 

 1 jaleco branco com mangas compridas (a 

professora avisará, com antecedência, quando 

este será usado em sala); 

 1 muda de uniforme e de roupa íntima. 

 

 

MATERIAL ESCOLAR 

1. Devem ser entregues à professora, na primeira 

semana de aula: 

 2 apontadores jumbo; 

 1 tubo de cola bastão (40 g); 

 1 caixa de lápis de cor triangular gigante (12 

cores); 

 4 lápis jumbo; 

 1 par de cadarços; 

 1 caderno brochura (com capa dura, pauta e 48 

folhas); 

 1 camiseta usada (tamanho adulto); 

 3 pastas de papelão com ferragem (sulfite); 

 1 pasta catálogo transparente com 20 plásticos 

(tamanho A4); 

 1 conjunto de material dourado; 

 1 fantasia própria para a faixa etária (pode ser 

confeccionada pela família). 

 

 

2. Devem ser entregues à escola, no período de 

22/1 a 1º/2:  

 1 metro de papel autoadesivo transparente; 

 3 envelopes brancos (tamanho ofício); 

 1 caneta permanente preta (nº 1.0); 

 2 vidros de anilina comestível colorida; 

 1 pacote de palito de picolé colorido; 

 1 rolo de barbante colorido; 

 4 folhas de papel chambril branco; 

 1 folha de cartolina dupla face (cor preferida); 

 2 folhas de acetato A4 transparentes; 

 1 tubo de cola líquida (90 g); 

 2 potes de tinta acrílica brilhante (250 ml); 

 1 pote de glitter rosa ou dourado (100 g); 

 3 pincéis chatos (nos 6, 14 e 20); 

 1 caixa de giz de cera bicolor, com corpo de 

madeira (12 cores); 

 1 caixa de giz estaca preto; 

 1 estojo de canetas hidrográficas – gigantes, não 

secam e não afundam (10 cores); 

 1 pote de massa de modelar (500 g; cor preferida); 

 1 pacote com 20 miçangas coloridas (a partir do 

número 43); 

 1 bloco de papel cartão A3 branco; 

 1 bloco de papel cartão A4 branco; 

 1 bloco de papel textura visual A4 (7 cores;         

180 m/g²); 

 1 bloco de papel neon A4; 

 1 pacote de etiquetas adesivas redondas (não 

metálicas); 

 1 cartão telado para pintura (tamanho 30x40; 

enviar quando solicitado pela professora); 

 1 metro de plástico transparente encerado; 

 1 metro de algodão cru. 



 

 

LIVROS DIDÁTICOS 

 
Incredible English 1 – Second Edition Pack 

(Class Book + 
Activity Book) 

Autoras: Michaela 
Morgan, Sarah 
Phillips, Mary 
Slattery, Kiesrtie 
Grainger.  
 
Editora: Oxford do 

Brasil – Pack Marista João Paulo II. 
ISBN: 9780994449573   

 

 

Oficina das Finanças na 

Escola – Volume 1 

Editora: Oficina, 2017, 2ª 

edição. 

 

ISBN: 978-85-68651-22-3 
 

 
Ensino Religioso –    Volume 1 – 1º ano 

Sistema Marista de 
Educação  
Autores: Heloisa Silva de 
Carvalho e Jorge Silvino da 
Cunha Neto.  
Editora: FTD. 
  
ISBN: 9788596007702 

 

 
Coleção Zigue-Zague – Caligrafia – 1º ano 

Editora: Scipione.  
 
ISBN: 9788526293342 
 

 

KIT DE LEITURA: LIVROS LITERÁRIOS E REVISTAS 

 

Devem ser entregues à professora regente, na primeira semana de aula: 

 3 livros literários (próprios para a faixa etária dos estudantes; farão parte da biblioteca de sala e serão 

devolvidos no fim do ano);  

 2 revistas de história em quadrinhos (próprias para a faixa etária dos estudantes; farão parte da biblioteca 

de sala e serão devolvidas no fim do ano).  

 

LIVROS DE LITERATURA – PARADIDÁTICOS 

 

Devem ser entregues à professora regente, até 25/2/2019: 

 Nascer sabendo – De Ronaldo Simões Coelho, editora FTD;  

 Brinquedos e brincadeiras – De Roseana Murray, editora FTD; 

 A pequena Gilda no museu – De Flávia Azevedo, editora Aletria. 



 

 

INFORMAÇÕES 

 

 O material escolar, com exceção do cartão telado, do jaleco e da camiseta, deverá ser entregue ao Colégio, no 

período de 22/1 a 1º/2, das 13h às 18h. 

 

 O material diário deverá permanecer com o estudante. 

 

 O nome completo e a turma do estudante devem estar grafados nos materiais de uso individual, bem como 

nos livros e no caderno. 

 

 A qualidade dos produtos deve ser considerada – ter selo do Inmetro, ser atóxico (no caso de tintas e canetinhas) 

e cortar bem (no caso de tesouras) –, no momento de aquisição dos materiais. 

 

 A Agenda Escolar Marista será fornecida pelo Colégio na primeira semana de aula. Ela será utilizada para registros 

e comunicação entre a família e a escola. Assim, deve ser mantida na mochila do estudante. 

 

 O uniforme é de uso obrigatório e diário. Sugerimos grafar o nome do estudante na parte interna de cada peça de 

roupa. 

 

 Durante o ano letivo, para fins pedagógicos, serão solicitados: revistas e jornais para recorte, rótulos e/ou 

embalagens, materiais para dramatização, alimentos e taxas para saídas a campo. 

 

 O estudante deverá ter um estojo com material individual, para a realização das atividades de casa. 

 

 Os livros solicitados podem ser adquiridos em livrarias e lojas virtuais. No período de 21/1 a 1º/2, de 

segunda a sexta-feira, a editora FTD atenderá no Colégio, vendendo livros com desconto, assim como o 

Sistema Marista de Educação. A SBS Livraria também fará, nesse período, a venda dos livros de Língua 

Inglesa no Colégio. O livro de Ensino Religioso só será comercializado pela editora FTD, no Colégio ou na 

sede desta, localizada no SIG, Qd. 8. 


