
 

 

 
MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL  
Importante: solicitamos identificação em todos os materiais, com o nome completo e a turma do(a) estudante.  

• 01 tubo de cola bastão de 60g; 

• 01 caderno para tema; 

• 01 caderno universitário com espiral (96 folhas, sem estampas e sem picotes nas folhas); 

• 01 estojo contendo: tesoura sem ponta (observar a lâmina para destro ou canhoto), 03 lápis 

pretos, borracha e 01 apontador com depósito; 

• 01 caixa de lápis de cor; 

• 01 régua de 30cm; 

• 01 pasta plásticas finas com elástico; 

• 01 tubo de cola líquida branca de 90g; 

• 01 pincel nº10; 

• 01 conjunto de canetinhas hidrocor; 

• 01 caixa de giz de cera; 

• 01 caneta marca texto; 

• 01 pasta catálogo com 20 plásticos; 

• Sugestão: Caderno de Inglês ¼ de 48 folhas. 

 

MATERIAIS DIVERSOS 
Importante: entregar, em uma sacola identificada com nome completo e turma do(a) estudante, para o(a) 
professor(a) da turma, até o dia 24/2. 
 

• 03 sacos plásticos para folha tamanho A4; 

• 01 pacote de folha pautada; 

• 01 pacote de folhas de desenho tamanho A4, gramatura 180; 

• 50 folhas brancas tamanho A4; 

• 01 pacote de folhas coloridas, tamanho A4, tipo Color-Set;  

• 01 caixa de massa de modelar com 12 cores; 

• 01 pacote de blocos autoadesivos removíveis coloridos; 

• 04 revistas para recorte (devidamente revisadas quanto às imagens adequadas à faixa etária); 

• 01 rolo de fita adesiva colorida – decorada; 

• 01 pote de glitter; 

• 02 gibis; 

• 02 revistas de passatempos educativos (cruzadinhas, jogo dos erros, caça-palavras, entre 

outros); 

• 10 folhas quadriculadas; 

• 01 pote de tinta guache; 

• 02 dados; 

• 01 conjunto de material dourado com milhar (111 peças).  

 

 



 

Estudantes com inicial do nome A ao J Estudantes com inicial de nome K ao Z 

• 01 conjunto de cola colorida; 

• 02 lâminas de retroprojetor. 
 

• 01 rolo de fita adesiva ou crepe marrom, 
grossa; 

• 02 canetas de retroprojetor na cor de 
sua preferência. 

 

 

LIVROS DIDÁTICOS 

 
• Língua Inglesa – Brick by Brick 3 – Hilani Mercadante, Viviane Kirmeliene – 1ª Edição, 

2017, Standfor – FTD. 

• Ensino Religioso – 3º ano – Sistema Marista de Educação – Editora FTD. Edição revisada.  

• Dicionário de Língua Portuguesa – edição de bolso (sugestão: Editora FTD). 

• Matemática - Coleção Grandes Autores Matemática V (3) Joamir Roberto de Souza.1 

Edição. FTD, 2018. 

• Língua Portuguesa - Coleção Grandes Autores Língua Portuguesa V (3) Isabella 

Carpaneda / Angiolina Bragança .1 Edição. FTD, 2018. 

• Ciências da Natureza - Coleção Grandes Autores Ciências V (3) Angela Gil e Sueli Fanizzi. 

1 Edição. FTD, 2018. 

• História - Coleção Grandes Autores História V (3) Alfredo Boulos Júnior      1 Edição. FTD, 

2018. 

• Geografia - Coleção Grandes Autores Geografia V (3) Edilson Adão Candido da Silva e 

Laercio Furquim Junior.1 Edição. FTD, 2018. 
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OBSERVAÇÕES: 
 

• Feira de Materiais e Serviços: para as famílias que tiverem interesse, nos dias 12 e 13 

de fevereiro, das 7h30 às 18h, o Colégio oferecerá um espaço para fornecedores e 

parceiros, nos segmentos: editora, papelarias, Turno Integral, Atividades Extraclasse e 

Modalidades Esportivas, Achieve Languages e Way American School;  

• A aquisição dos livros da Editora FTD pode ser realizada também pelo e-commerce, 

através do site www.ftdcomvoce.com.br, a partir do dia 10 de janeiro. Ao entrar no 

site, é necessário fazer o cadastro e utilizar o cupom CUPOM20RSCMI ; 

• A agenda escolar (fornecida pelo colégio no início do ano letivo) é de uso diário, 

devendo sempre ser portada pelo(a) estudante; 

• O uso do uniforme completo é obrigatório, devendo ter suas peças identificadas com 

o nome completo do(a) estudante; 

• Para a prática de Educação Física, é necessário o uso do uniforme e tênis; 

• O Guia Escolar 2020 estará disponível no site do colégio (maristaipanema.org.br) até o 

dia 21/12.  

 
 
 

DATAS IMPORTANTES PARA 2020 
 

• A partir de 11/2 – Entrega do selo de acesso ao estacionamento 2020; 

• Dia 17/2 – Início das aulas para estudantes novos de 3º ano EF, das 13h30 às 17h50;  

• Dia 18/2 – Início das Atividades do Turno Integral (2º a 5º ano EF), a partir das 7h15;  

• Dia 18/2 – Início das aulas para estudantes veteranos de 3º ano EF, às 13h30. 

 

 

Encontros com pais 

17/2 – Acolhida aos pais/responsáveis de estudantes novos de 3º ano do Ensino 

Fundamental 

Local: Sala de aula 

Horário: 16h30 às 17h50 

 

2/3 – Reunião de pais de estudantes do 3º ano do Ensino Fundamental  

Local: Sala de aula 

Horário: 18h30 

http://www.ftdcomvoce.com.br/

