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LIVROS DIDÁTICOS E PARADIDÁTICOS 
 

 ENSINO RELIGIOSO E MATEMÁTICA 
"Os livros didáticos nos componentes de Matemática e Ensino Religioso, adotados pela Rede Marista de Colégios em 

2019, serão entregues pelo Colégio às famílias no início das aulas." 

 LITERATURA INFANTIL 

 Travesseiro Travesso  
Autor: Luiz Raul Machado  
Editora: FTD 

 Restaurante Animal  
Autores: Blandina Franco; José Carlos Lollo  
Editora: FTD 

 Numeródromo  
Autor: Telma Guimarães  
Editora: FTD 

 

MATERIAIS DE USO PESSOAL 
 

 MATERIAIS 

03 cadernos criativo 96 folhas pautadas, 60g/m²  

01 caderno grande de desenho  

01 revista picolé  

01 gibi  

01 pasta fina de plástico com elástico A4  

01 penal completo (03 lápis pretos, lápis de cor, borracha, apontador e 1 régua pequena)  
01 caixa de lápis de cor aquarelável 24 cores 
01 caixa de giz de cera curto triangular de espessura grossa (12 cores) 
01 caneta permanente ponta dupla (cor opcional) 
02 canetas para tecido (1 preta e 1 colorida) 
01 jogo de canetas hidrocor de espessura grossa (12 cores) 
01 jogo de canetas hidrocor de espessura fina, lavável (12 cores) 

01 tesoura pequena sem pontas  

01 camiseta de adulto (grande) usada (para pintura)  

01 camiseta branca nova (do tamanho do aluno)  
01 tinta dimensional relevo 3D 35g 
01 cola brancas líquidas escolar 35g 
01 massa de modelar a base de cera (12 cores) 
05 colas escolar em bastão 40g 
02 lixas d’água 
01 dado para jogo 
01 ábaco  
01 brinquedo de areia 
01 bloco colorido criativo Lumi, A4, 75g/m² 
01 bloco de desenho, 140 g/m², A4  
100 cartolinas brancas em tamanho A4, gramatura 180 
100 cartolinas brancas em tamanho A3, gramatura 180 
02 folhas de transparência 

 
ATENÇÃO! 

TODOS OS MATERIAIS INDICADOS E O UNIFORME DEVEM CONTER IDENTIFICAÇÃO COM NOME DO ALUNO.   
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O uniforme do 1º ano corresponde ao uniforme do Ensino Fundamental anos iniciais (camiseta branca). 

Para segurança das crianças em todos os brinquedos deve constar o selo do INMETRO. 
 
 

DATAS IMPORTANTES 2019 
 

 Recepção dos pais de alunos que ingressam em 2019 
Data: 31 de janeiro (quinta-feira) 
Horário: 18h30 
 

 Entrega dos Materiais 
Data: 04 de fevereiro (segunda-feira) 
Horário: 16h às 17h30 
 

 1ª Reunião de Pais e Professores  
Data: 05 de fevereiro (terça-feira) 
Horário: 18h30 
 

 Início das Aulas 
Data: 06 de fevereiro (quarta-feira) 
Horário: 13h30 


