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Material de uso diário (todos os materiais devem ser identificados com nome do(a) 
estudante): 

• Agenda escolar (será fornecida pela escola na 1ª semana de aula). 

• 1 estojo com: 

• lápis preto nº 2 de boa qualidade; 

• borracha; 

• tesoura de ponta redonda que corte bem (sugestão: tesoura “confort”); 

• 1 apontador com depósito. 

• 6 colas em bastão 

• 1 caneta permanente ponta média 

• 1 caixa de giz de cera com 12 cores; 

• 1 conjunto de hidrocor fina com 12 cores; 

• 1 caixa de lápis de cor com 12 cores mega soft; 

• 1 pasta plástica de elástico para temas, tamanho ofício e fina; 

• 1 toalhinha de mesa para o lanche (trazer diariamente na lancheira); 

• 1 garrafa para água. 

 
Material que permanecerá no Colégio (não precisa ser identificado):  

• 10 botões grandes 

• 2 revistinhas em quadrinhos (adequadas à faixa etária) 

• 1 pacote de prendedores de madeira de boa qualidade 

• 4 caixas de massa de modelar super soft com 12 cores 

• 2 revistas para recorte (adequadas à faixa etária) 

• 1 revistinha passatempo (similar à Picolé, adequada à faixa etária) 

 

Material diferenciado (será indicado na entrevista com a professora):  

• 1 caderno sem linha, personalizado, a ser adquirido na reprografia do Colégio no 

início do ano letivo/2021. 

Livros Literários: 

• CADU Na Festa do Caderno. Carlos Augusto Pessoa de Brum – Br1 Editores. 

• Já sei ler. Vera Lucia Dias – Ed. Canguru. 

• Diversidade. Tatiana Belinky. Editora FTD. 

 

Livros Didáticos: 

• Sistema Marista de Ensino Religioso - 1º Ano - Edição Revisada 

• Brick by Brick 1. Hilani Mercadante e Viviane Kirmeliene. Editora StandFor 



 

• Programa Oficina das Finanças na Escola – volume 1. Carolina Simões Lopes 

Ligoscki e Silvana Maria Silva Nunes. Editora FTD. 

 

PONTOS DE COMERCIALIZAÇÃO: 

• Editora FTD: condições especiais para compras pelo site, com parcelamento em 10x 
sem juros até o dia 31/01.  

o Sede da editora: Rua Ramiro Barcelos, 344.  

o Para compra no site ftdcomvoce.com.br, utilize o código de acesso abaixo. O site 

estará disponível a partir de 14/12/2020. A entrega será na residência informada 

pelo responsável de acordo com o cadastro no site.  

FTD21RSCMA 

• Livraria Plinque: Avenida Teresópolis, 2908.  

 
 

OBSERVAÇÕES: 

• Os materiais que permanecerão no Colégio deverão ser entregues à professora 
na entrevista agendada com a família (sacola identificada com o nome do/a 
estudante). 

• A agenda escolar (fornecida pelo colégio no início do ano letivo) é de uso diário, 
devendo sempre ser portada pelo/a estudante, e deve ter os dados pessoais 
preenchidos pela família. 

• O uso do uniforme completo é obrigatório, importante identificar todas as peças. 

• Lembramos que para favorecer o trabalho pedagógico, a qualidade dos materiais 
adquiridos deve ser observada.  

• Alertamos sobre alguns cuidados na aquisição dos livros didáticos, pois estes 
devem cumprir os critérios descritos na lista; versões anteriores estão 
desatualizadas e desalinhadas à BNCC, portanto não poderão ser utilizadas.  

• O Guia Escolar 2021 e as informações sobre as Atividades Extraclasse estarão 
disponíveis no site do Colégio. 
 

 

As datas das atividades do Início do Ano Letivo serão enviadas posteriormente, tendo 
em vista a imprevisibilidade, neste momento, das possibilidades conforme os 
Decretos Governamentais e Protocolos. 


