
 

 
 

LISTA DE MATERIAIS – 2020 

1.º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL AI 

 

No 1.º dia de aula, 03 de fevereiro, enviar apenas os materiais com *, ou seja, que estarão 

com o nome da criança. Durante a semana a professora solicitará via agenda os demais 

materiais, contribuindo assim com a organização e o bom andamento das aulas. 

 

 

 

LIVROS DIDÁTICOS 

Obs.: Os livros didáticos dos componentes curriculares Matemática e Ensino Religioso 

adotados pela Rede Marista de Colégios em 2020 serão entregues para as famílias pelo 

colégio. Maiores informações serão enviadas no mês de janeiro. 

 Após o recebimento dos livros, encapar (se necessário) e colocar o nome da criança. 

 

LISTA DE LIVROS DE LITERATURA VENDIDOS SEPARADAMENTE  

 

“Numeródromo”. Telma Guimarães. Editora FTD.                                          ISBN: 9788596008037 

“A chuvarada”. Isabella Carpaneda e Angiolina D. Bragança. Editora FTD.  ISBN: 8532259243 

“Goldilocks And The Three Bears”.Northoctt, Richard. Goldilocks and the three bears: standor 
young  reders: level 1 - 1ed – FTD.                                                                   ISBN: 0735814384 

Encapar  e colocar o nome da criança. 

QUANTIDADE 
MATERIAL  

 Os itens com o símbolo (*) colocar nome  

01 Bloco de papel criativo colorido- tamanho A3 

 01 Bloco de papel branco- tamanho A3  

02 (*) Caixas de lápis de cor com 24 cores  

03 Caixas de massa de modelar 

02 Tubos de cola glitter 

01 (*) Régua transparente de 15 cm 

            08 (*) Lápis de escrever  



 

 
 

03 (*) Apontadores com coletor 

05 (*) Borrachas 

06 (*) Colas em bastão  

02 Tubo de cola branca líquida grande  

01 (*) Tesoura sem ponta  

03 Envelopes tamanho ofício 26 cm x36 cm branco (sem nome) 

01 Pacote de lantejoula – Grande 

02 
(*) Cadernos de cartografia meia pauta capa dura com 48 folhas cada um (espiral e 
encapado) 

01 (*) Caderno de linguagem (grande) brochura, capa dura com 96 folhas (encapado) 

01 (*) Caderno de cartografia grande, espiral, capa dura com 96 folhas (encapado) 

01 (*) Caixa de camisa encapada  

01 (*) Camiseta grande para pintura (usada)  

01 (*) Pasta fina com elástico  

01 (*) Pote pequeno com tampa para guardar massinha 

01  (*) Fichário para o projeto de Intervenção Social (PIS) com 20 plásticos. 

01 Pote de tinta 220 ml (branca, preta, amarela, vermelha, azul, marrom ou verde) 

100 Folhas de sulfite A4 brancas 

01 Estojo (grande) com 2 zíper.  

01 Durex colorido 

 Botões (diversos tamanhos e cores), texturas como (lã, fitas, retalhos, algodão...)  

 MATERIAL ESPECÍFICO PARA MENINAS 

01 Pincel tamanho 12 

01 Rolo de fita larga (transparente) 

01 Giz de cera com 12 cores 

100 Folhas de papel Sulfite A4 colorida (rosa ou amarela)  

 MATERIAL ESPECÍFICO PARA MENINOS 

01 Pincel Tamanho 06 

01 Fita crepe 

01  Estojo de canetinhas com 12 cores 

100 Folhas de papel Sulfite A4 colorida (azul ou verde) 

 MATERIAIS DE ARTE - ESPECÍFICO PARA MENINOS 

01 Bloco de papel A3 – 224grs.  

01 Lápis 2B  

01 Bloco de argila pequeno  

01 Borracha 

01  Apontador                                  

01 Tesoura sem ponta 

 MATERIAIS DE ARTE - ESPECÍFICO PARA MENINAS 

01 Bloco de papel criativo colorido- tamanho A3 



 

 
 

  Obs.: se necessário, outros materiais serão solicitados no decorrer do ano letivo. 
 

 

       ATENÇÃO PARA AS DATAS: 

ENSALAMENTO 

• Dia 16/01/2020: postagem do ensalamento (ano e turma) no sistema Prime e no e-

mail do(s) responsável(is).  

 

 

REUNIÃO PARA OS PAIS:    

• Data:  29/01/2020 Horário: 19h. 

• Acolhida no teatro com a Direção e Coordenação, em seguida, reunião em sala de 

aula com a professora, conforme ensalamento. Solicitamos a presença dos 

responsáveis, pois é um momento de atenção, dúvidas e orientações sobre o 

processo pedagógico.  

 

INÍCIO DAS AULAS 2020  

DIA 03/02 

• 4.º e 5.º ano- turno matutino: 07h10 às 11h35 

• 1.º ao 5.º ano- turno vespertino: 13h30 às 17h45 

 

 

 

 

 

01 Pincel n.º 10 

01 Lápis 4B  

01 Bloco de argila pequeno                                

01 Tesoura sem ponta 


