
 

 

 

 

 

1º ANO I ENSINO FUNDAMENTAL I 2023 
 

Colégio Marista Santa Maria, Santa Maria/RS 
 
 
 
INFORMAÇÕES SOBRE O INÍCIO DO ANO LETIVO 
 

✓ Agendamento para entrega de material, pelo telefone 32206304: 9 e 10 de fevereiro. 
✓ Boas-vindas a turminha do 1º ano e entrega do material: 13 de fevereiro, com agendamento. 
✓ Primeiro dia de aula: 14 de fevereiro. 
✓ Processo de entrega do material para a professora:  

Os livros didáticos (identificados) devem ser trazidos conforme horário de cada disciplina, o 
horário será entregue pela professora no primeiro dia de aula. 
Neste primeiro dia, trazer a mochila, caderno, estojo e lanche.  
A Feira do Livro Didático da Associação de Pais e Mestres (APM) ocorrerá entre os dias 30/1 a 
3/2/2023, na Biblioteca. 
 

 
MATERIAL DE USO DIÁRIO DO ESTUDANTE 

(Todos os materiais de uso do estudante deverão estar identificados com o nome). 
 

✓ Agenda escolar (será fornecida pela escola na primeira semana de aula); 

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

✓ 1 garrafa para água; 

✓ 1 estojo com: 1 caixa de lápis de cor, 1 apontador com depósito, 1 tesoura pequena sem ponta, 

2 borrachas brancas, 1 cola em bastão, 2 lápis pretos; 

✓ 1 caderno personalizado Marista (Foi entregue pelas professoras do nível 3 no ano de 2022, o 

estudante novo receberá no primeiro dia de aula); 

✓ 1 caderno – 96 folhas. Importante: Observar o número de páginas e que as folhas não sejam 

picotadas. 

 
MATERIAL PARA FICAR NA SALA DE AULA 
 (Todos os materiais deverão estar identificados com o nome do estudante). 
 

✓ 2 revistas de histórias em quadrinhos;  

✓ 1 tubo de cola (40g); 

✓  2 colas em bastão; 

✓ 50 folhas de ofício, coloridas, tamanho A4; 

✓ 50 folhas sulfite 60 - tamanho A4; 



 

 

 

✓ 1 pacote de folhas de papel lumi paper A4; 

✓ 40 folhas brancas A3 180g; 

✓ 20 folhas coloridas A3 180g; 

✓ 5 folhas de papel mágico A4; 

✓ 1 rolo de fita adesiva crepe parda; 

✓ 1 rolo de fita adesiva transparente larga; 

✓ 1 pacote de palitos de picolé; 

✓ 1 pacote de palitos de churrasco; 

✓ 1 pacote de lantejoulas grandes; 

✓ 1 pincel (número 8); 

✓ 1 caixa tinta guache (12 cores); 

✓ 1 caixa de giz de cera; 

✓ 1 estojo com: 1 conjunto de canetinhas coloridas 12 cores; 1 conjunto de canetas hidrográficas 

ponta grossa; 

✓ 1 Caixinha de material dourado 62 peças; 

✓ 2 colheres de madeira iguais.  

 
LIVROS DIDÁTICOS 

 
✓ Livro de Ciências - 1° ano – Porta Aberta Para o Mundo– Ângela Gil, Sueli Fanizzi e Olga Gil - FTD; 

✓ Livro de Matemática – 1º ano – Porta Aberta Para o Mundo – Marília Centurión, Júnia La Scala e 

Arnaldo Rodrigues – FTD; 

✓ Livro de Ensino Religioso – 1º ano – Sistema Marista de Educação – Heloisa Silva de Carvalho – 

FTD; 

✓ Livro de Geografia – 1º ano – Porta Aberta Para o Mundo – Edilson Adão e Laercio Furquim Jr. – 

FTD; 

✓ Livro de História – 1º ano - Porta Aberta Para o Mundo -  Alfredo Boulos Júnior – FTD; 

✓ Livro de Inglês – Kit Evolution Take Off- 1º ano, Editora Standfor. (Este livro faz parte da  proposta 
curricular de ampliação da carga horária. O material será entregue pelo Colégio aos estudantes, 
no início do ano letivo, valor incluso na mensalidade escolar). 
 
 
LIVROS DE LITERATURA 
Serão solicitados no decorrer do ano, de acordo com os planejamentos trimestrais. 
 
 
 
 



 

 

 
 
COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO 2023 
 
Os materiais didáticos 2023 poderão ser comprados na Feira do Livro Didático da APM, que será 

realizada entre os dias 30/1 e 3/2/2023 ou diretamente no site da Editora FTD, conforme o 

tutorial em vídeo a seguir (link ou QR Code), o código da escola é: 17304. Vendas liberadas no 

site da FTD a partir do dia 20/12/2022 através do link: https://compre.ftd.com.br/ 

Link: Compra de Livros Didáticos I FTD 2023 

 

  

 

https://compre.ftd.com.br/
https://youtu.be/-VpPIbexy_8
https://youtu.be/-VpPIbexy_8

