
  

 

 
 
 
 
 
 

Lista de Materiais 2022 
1º ano - Ensino Fundamental Anos Iniciais 

 
DIDÁTICOS: 
Para os componentes curriculares do 1º ano do Ensino Fundamental –Língua 
Portuguesa e Matemática – será utilizada a coleção Faça! FTD, material didático 
adotado pelo Colégio. 
 
LÍNGUA PORTUGUESA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATEMÁTICA: 
 

 
 
ENSINO RELIGIOSO: 
 

  
 
O Material didático mencionado anteriormente faz parte do serviço ofertado pelo 
Marista e será entregue aos estudantes no início do ano letivo. 
 
 
 
 

Sistema Marista de Educação. Editora: FTD. 
ISBN: 9788596007702 

SMOLE, Kátia Stocco; DINIZ, Maria Ignez; MARIM, Vlademir. 
Faça! Matemática: 1º ano: partes 1 e 2. 2. ed. São Paulo: FTD, 
2020. ISBN: 9788596028783. 
 

PRADO, Angelica; HULLE, Cristina. Faça! Língua Portuguesa: 1º 
ano. São Paulo: FTD. 2020. ISBN: 9788596028134. 



  

 

 
 
 
 
 
PROGRAMA BILÍNGUE: 
 

 
 

 
 
Obs.: os livros de Inglês podem ser adquiridos diretamente na distribuidora DISAL 
por meio do site: www.disal.com.br/maristabh. 
 
• 1 pasta catálogo A4 com 50 plásticos. 
• 1 pacote de papel criativo A4. 
• 1 caneta de ponta porosa preta. 
• 1 pote de massinha macia (200g). 
 
ARTES: 
• 25 folhas A3 brancas, encadernadas. 
• 1 bloco A4 com textura visual – 7 cores – 180g. 
• 2 canetas de ponta porosa macia (preta). 
• 1 avental Modelo Marista. 
• 1 pacote de papel branco, A3, 60Kg, 50 folhas. 
• 1 pincel nº 16. 
• 1 caixa de giz de cera (com 12 cores). 
 
MÚSICA: 
• 1 flauta doce soprano-barroca. 
 
 
 
 

PUCHTA, H.; GERNGROSS, G.; LEWIS-JONES, P. Super Minds 1: student’s 
book 1. Cambridge: Cambridge University Press, 2015. ISBN: 
9780521148559. 

PUCHTA, H.; GERNGROSS, G.; LEWIS-JONES, P. Super Minds 1: workbook. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2015. ISBN: 9781107482951. 
 



  

 

 
 
 
 
MATERIAIS GERAIS: 
• 4 cadernos de caligrafia, pauta 1, 2, 3, X, brochurão, 60 folhas (reposição ao 

longo do ano, caso seja necessário). 
• 1 pasta preta de capa dura com 40 plásticos (grosso). 
• 1 pasta catálogo com 50 plásticos. 
• 1 pasta de plástico com elástico. 
• 2 potes de massa de modelar macia (150gr cada). 
• 3 livros de literatura infantil (indicados pela professora no início do ano). 
• 2 gibis para uso pedagógico. Sugestão: Coquetel Picolé 
• 1 Almanacão (lançamento nas férias). 
• 3 revistinhas em quadrinhos para compor a biblioteca de sala. 
• 1 pacote de papel A4 fluorescente colorido (50 folhas). 
• 1 pacote de papel Kraft A4. 
• 1 pacote de papel textura. 
• 1 jogo pedagógico (será indicado pela professora no início do ano). 
 
IMPORTANTE: todos os materiais solicitados serão para uso individual das 
crianças para o desenvolvimento de projetos pedagógicos do ano letivo de 2022. 
 
MATERIAIS DE USO PESSOAL: 

• 1 estojo simples. 
• 1 caixa de lápis de cor – 12 cores (fino). 
• 1 caixa de canetinha – 12 cores (fino). 
• 1 tesoura. 
• 1 borracha branca e macia (simples). 
• 1 apontador com depósito. 
• 2 lápis pretos, nº 2, modelo triangular. 
• 1 caneta marca-texto amarela. 
• 3 canetas ponta porosa, macia (cor preta). 
• 1 cola de 40g líquida. 
• 1 régua de 30 cm (dura), de boa qualidade, transparente. 
• 1 mochila. 
• 1 garrafinha de água. 

 
 
 
 



  

 

 
 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
• O ISBN é a referência oficial dos livros. Em caso de dúvidas sobre a edição, guie-
se pelo ISBN. 
• Serão solicitados, ao longo do ano: alimentos para realização de práticas de 
culinária, sucatas, revistas e taxas para eventos culturais extras. 
• Para as atividades de recreação na água, será exigido o uso obrigatório de um 
maiô Padrão Marista para as meninas e de sunga Padrão Marista para os meninos. 
• O material escolar, inclusive o uniforme, deverá ser devidamente identificado 
com o nome da criança em lugar visível. 


