LISTA DE MATERIAL 2020
1º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL I
Material em negrito entregar ao professor no 1º dia de aula
















01 estojo grande com duas repartições;
01 jogo de caneta hidrocor, 24 cores, ponta fina;
01 caixa de lápis de cor grande, 24 cores;
02 colas bastão;
02 borrachas brancas com capa;
04 lápis;
01 régua transparente, rígida, 30 cm;
01 tesoura sem ponta, com nome gravado;
01 apontador com depósito;
01 jogo pedagógico;
02 pastas finas, plástica, com elástico, uma para atividades, uma para tarefa de casa;
01 caderno pautado – Sugestão: Modelo Marista – Caderno 1;
02 cadernos pautados – Sugestão: Modelo Marista – Caderno 2;
01 caderno desenho milimetrado;
Mini Aurélio - O dicionário da Língua Portuguesa. Editora Positivo, edição: Revista,
atualizada e ampliada.









02 revistas de histórias em quadrinhos. Sugestão: Maurício de Sousa;
01 revista de cruzadinha infantil. Sugestão: picolé;
01 envelope com cédulas e moedas de papel;
01 pasta catálogo preta, com 100 plásticos grossos, ofício, transparentes para portfólio;
01 pasta catálogo preta, com 50 plásticos grossos, ofício, transparentes para produção de
texto;
02 revistas para recorte;
01 caixa de material dourado;

 Os materiais deverão ser repostos pela família assim que necessário.
 Os materiais deverão ter o nome do aluno.

ENTREGAR NO COLÉGIO NOS DIAS 28, 29, 30 OU 31 DE JANEIRO










01 caixa de massinha de modelar;
02 pacotes papel nas cores amarelo, vermelho - A4 – 120g/m2;
01 tubo de cola branca (90g);
01 caneta preta permanente - Aula de Artes;
01 par de luva de borracha;
01 pacote de olhinhos móveis - Aula de Artes;
01 cx de cotonete - Aula de Artes;
01 pacote de penas coloridas - Aula de Artes;
01 monobloco pautado, sem detalhes nas folhas.

LIVROS DIDÁTICOS
CAPAS
Língua Inglesa
Student’s Book Starter – Herbert Puchta, Gunter Gerngross, Peter Lewis-Jones.
Cambridge University Press.
ISBN 978-0-521-14852-8
Workbook Starter - Herbert Puchta, Gunter Gerngross, Peter Lewis-Jones.
Cambridge University Press.
ISBN 978-0-521-14853-5
OBS.: Passo a passo para compra do livro:
Acesse: https://disal.com.br/maristacolatina
1º Passo: Selecione o curso.
2º Passo: Compre os livros.
3º Passo: Faça o login e finalize seu pedido.

Ensino Religioso
Carvalho, Heloisa Silva de. Sistema Marista de Educação: Ensino Religioso,
volume 1 / Heloisa Silva de Carvalho, Jorge Silvino da Cunha Neto. – 1. Ed. – São
Paulo: FTD, 2017.
ISBN 978-85-96-00770-2

Empreendedorismo e Projeto de Vida
Fraiman, Leo - Empreendedorismo e projeto de vida: 1° ano: Ensino
Fundamental / Leo Fraiman. – 1. Ed. – São Paulo: FTD, 2016.
ISBN 978-85-96-00520-3

LIVROS PARADIDÁTICOS


A solicitação dos livros paradidáticos será realizada em período adequado, após o início do
ano letivo.

SERÁ PROVIDENCIADO PELO COLÉGIO NO PRIMEIRO DIA DE AULA:
01 agenda Marista. (A família deve preencher a página “DADOS PESSOAIS”)

OBSERVAÇÕES:
1. O material de uso coletivo deverá ser entregue nos dias 28, 29, 30 ou 31 de janeiro com o nome
da criança, no horário de 7h10min às 12h, à assistente de coordenação Carla Massariol;
2. O jogo pedagógico será utilizado de forma coletiva, o que poderá gerar o desgaste desse
material;
3. As marcas sugeridas são aquelas que apresentam melhor relação custo benefício, com
qualidade comprovada, garantindo o melhor aproveitamento nas atividades realizadas.
Destaca-se, porém, que a escolha da marca é opcional;
4. Ao adquirir o livro didático, atenção em relação à série, ao volume e às edições reformuladas;
5. Não será aceito o uso de corretivo, estilete e canetas esferográficas;
6. Início do ano letivo: 03 de fevereiro de 2020.
7. Todo material deverá ser etiquetado com o nome e a série do aluno.
8. O UNIFORME DEVE SER MARCADO COM O NOME DO ALUNO.

OPÇÕES DE UNIFORME PARA USO DIÁRIO DO SEGMENTO










Camiseta com manga, azul clara.
Calça tactel.
Cardigã de tactel.
Calça feminina.
Short-saia feminina.
Bermuda tactel masculina.
Bermuda tactel feminina.
Tênis.
Meia.

Opção: https://lojalike.com.br/

UNIFORME DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO SEGMENTO
 Camiseta cavada (sem manga), azul clara.
 Bermuda helanca feminina.
 Bermuda tactel masculina.

