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1º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL (ANOS INICIAIS) 

CAPA 
LIVRO DIDÁTICO 

(Utilizar conforme grade horária) 

 

 

FTD SISTEMA DE ENSINO – composto por livros paradidáticos e didáticos 
(Língua Portuguesa, Arte, Geografia, História, Ciências e Matemática). Será 
entregue aos estudantes no início do ano letivo. (Versão A) 

 

 
 

O livro de Ensino Religioso será entregue aos estudantes, no início do 
ano letivo.  

 

Programa Marista Bilíngue  
 

Os materiais podem ser encontrados em: https://www.disal.com.br/maristaaguasclaras. 

 

PUCHTA, Herbert; GERNGROSS, Günter; JONES, Peter Lewis. Super Minds.  1 
Pupil's Book W DVD-ROM (UK). São Paulo: Cambridge University Press, 
2012. ISBN: 9780521148559 

https://www.disal.com.br/maristaaguasclaras


 

 

 

UCHTA, Herbert; GERNGROSS, Günter; JONES, Peter Lewis. Super Minds. 1 

Activity Book W/ONLINE RESOURCES. São Paulo: Cambridge University 
Press, 2012. ISBN: 9781107482951 

LIVROS LITERÁRIOS 

Dois livros literários (sendo um em Língua Inglesa) que deverão ser entregues à docente regente na 
primeira semana de aula (farão parte da biblioteca de sala e serão devolvidos no fim do ano). A lista de 
livros indicados para a faixa etária estará disponível em nosso site: https://marista.edu.br/aguasclaras/. 

CADERNOS – MODELO MARISTA 

 

 
1 (um) Caderno 1 – Modelo Marista – Ensino Fundamental 
 
Obs.: o caderno para o ensino final anos iniciais – Modelo Marista – será adquirido no início 
do ano letivo. 
 

 

 

2 (dois) Caderno 2 – Modelo Marista – Ensino Fundamental 
 
Obs.: o caderno para o ensino final anos iniciais – Modelo Marista – será adquirido no início 
do ano letivo. 

 

MATERIAIS INDIVIDUAIS 
 (Trazer na mochila no primeiro dia de aula) 

• 1 caderno de desenho, capa dura, 48 folhas (para Arte).  

• 1 caixa giz de cera, 12 cores.  

• 1 caixa lápis de cor, 12 cores. 

• 1 camiseta branca para pintura (tamanho adulto). 

• 2 cartelas de etiquetas de bolinhas coloridas – tamanho 12mm, cores claras.  

• 2 dados.  

• 1 conjunto de canetas hidrocor com 12 cores.  

• 1 estojo completo (este ficará na mochila) com: 1 apontador com depósito; borracha; lápis grafite; lápis 
de cor, 12 cores; 1 cola bastão; 1 tesoura com ponta arredondada (com nome gravado) e uma régua 
15cm. 

• 1 material dourado com 62 peças. 

• 1 pacote com cédulas monetárias (sem valor).  

• 1 pasta catálogo A4 com 100 sacos plásticos grossos (para produções textuais e portfólio).  

• 1 pasta polionda, tamanho ofício (para fichas de tarefa de casa).  

• 2 revistas em quadrinhos.  

https://marista.edu.br/aguasclaras/


 

 

• 1 tela para pintura (30cm x 40cm). 

• 1 jogo pedagógico (conforme faixa etária) – sugestões: jogo de leitura (letras, vogais, sílabas, palavras, 
alfabeto); ou quebra-cabeça de papelão grosso; ou jogo de trilha ou percurso; ou dominó (cores, formas, 
quantidades, animais, personagens, numerais, profissões, letras); ou jogo de estratégia (conforme faixa 
etária). 

MATERIAIS PARA ATIVIDADES COLETIVAS 
(Não há necessidade de identificação) 

ENTREGAR NO COLÉGIO 
25/1 a 29/1 (8h às 12h e 13h às 17h) e 30/1 (8h às 11h) 

• 1 bloco de papel cartão A3 – folhas coloridas.  

• 2 blocos de papel criativo, cores variadas tamanho A4. 

• 1 conjunto de canetas permanentes, 1.0mm, 6 cores. 

• 1 fita de cetim face simples (10m x 15mm).  

• 1 rolo de papel crepom.  

• 100g glitter (cores variadas).  

• 1 pacote de lantejoulas (tamanho grande). 

• 2 pacotes de papel (100 folhas), tamanho A4, branco.  

• 2 pacotes de papel (100 folhas), tamanho A4, colorido.  

• 1 pincel nº 22 para pintura.  

• 1 pote, de 250mL, de tinta têmpera guache (cor opcional).  

• 2 potes de massinha.  

• 2 tubos de cola líquida (110g). 

1º ENCONTRO PEDAGÓGICO COM AS FAMÍLIAS 

Data: 30/01. 
Horário: 8h30. 
Pauta: Apresentação das turmas, docentes e proposta pedagógica. 

OBSERVAÇÕES 

• O nome completo do estudante deverá estar grafado nos materiais de uso individual. 

• A Agenda Escolar Marista será fornecida pelo colégio, na primeira semana de aula. Ela deverá ser 
mantida na mochila do estudante para registros e comunicação entre o colégio e a família.  

• O uniforme é de uso obrigatório e diário. Sugerimos bordar o nome do estudante em local visível. 
Na impossibilidade, grafá-lo na parte interna de cada peça de roupa. 

• 04/02: Início das aulas.  

 


