LISTA DE MATERIAIS 2022
Prezados pais ou responsáveis,
A seguir, informações gerais das Listas de Materiais para o ano letivo de 2022.
Pedimos a atenção dos senhores em relação aos materiais que já estão inclusos nas
mensalidades, ou seja, que não precisam ser adquiridos pelas famílias e que serão
entregues diretamente aos estudantes na 1ª semana de aula:
Ano/Série/Turma
1º ano da Educação infantil
ao 2º ano do Ensino
Fundamental Anos Iniciais
1º ano do Ensino
Fundamental Anos Iniciais
1º ano do Ensino
Fundamental Anos Iniciais
ao 9º ano dos Anos Finais
6º ano do Ensino
Fundamental Anos Finais
ao 3º ano do Ensino Médio
2º ao 5º ano do Ensino
Fundamental Anos Iniciais

3º ano do Ensino
Fundamental Anos Iniciais
até o 3º ano do Ensino
Médio
6º ano do Ensino
Fundamental Anos Finais
ao 3º ano do Ensino Médio

Material de
ensino
Cadernos tarjados

Coleção Faça
Ensino Religioso

Descrição
Cadernos modelo Marista

Livros de Língua Portuguesa e
Matemática
Livro do componente curricular
de Ensino Religioso

Em Ti

Livro de Interioridade e Projeto
de Vida

Sistema de ensino
FTD – SE

Material dos componentes
curriculares de Língua
Portuguesa, Matemática,
História, Geografia, Ciências e
livros literários do ano letivo.
Material para Produção Textual

Caderno de
Produção Textual

Sistema Marista
de Ensino FTD SME

Material dos componentes
curriculares de Língua
Portuguesa, Literatura, Artes,
Geografia, História, Filosofia,
Sociologia, Física, Biologia,
Química e Matemática.

1- PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E LIVROS LITERÁRIOS:
Para a aquisição de materiais didáticos e livros literários que não estão inclusos nas
mensalidades, indicamos os seguintes endereços de comercialização:
* Programa Bilíngue (Maternal III ao 3º ano do Ensino Fund. I) e livros de Inglês (4º
ano do Ensino Fund. I ao 1º ano do Ensino Médio):
→ Endereço de comercialização: www.disal.com.br/maristapatos ou qualquer
outro da preferência da família
* Educação Tecnológica / Robótica (1º ano do Ensino Fund. I ao 9º ano do Ensino
Fund. II):
→ Endereço de comercialização: www.marista.zoom.education/patos-de-minas108
* Livros da OPEE (2º ano da Ed. Inf. ao 4º ano do Ensino Fund. I) e Literários (FTD):
→ Endereço de comercialização (entregas no colégio): www.ftdcomvoce.com.br
- código do cupom de aluno (a): FTD22MGMAR
Atenção! Em 2022 não haverá venda presencial de livros didáticos e literários no
colégio. As famílias poderão adquiri-los pelos sites indicados ou outros locais de venda
física ou via e-commerce de sua preferência.
2- PARA A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES:
* Os uniformes maristas poderão ser adquiridos na Papelaria Cresa, situada à R.
Olegário Maciel, 253 A - Centro, Patos de Minas – MG. (34) 3823-1235 e também pela Loja
Virtual da Malharia TA: www.taconfeccoes.com.br (escolher Marista Patos de Minas).
* O uniforme completo é de uso obrigatório. Atenção às cores padronizadas das
camisetas, por segmento:
- Educação Infantil: azul claro
- Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano): branca e/ou cinza
- Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano): branca
- Ensino Médio (1º ao 3º ano): branca e/ou azul marinho

→ O uniforme e materiais de uso pessoal devem ser identificados com o nome do(a)
estudante.
→ Trazer no primeiro dia de aula, os materiais referentes ao horário de quinta-feira,
que será enviado para o e-mail dos responsáveis e também estará disponível no portal:
marista.edu.br/patosdeminas
→ As datas e horários da ENTREGA DE MATERIAIS (Educação Infantil ao 1º ano do
Ensino Fundamental) e das REUNIÕES DE PAIS serão informados posteriormente.
A seguir, as Listas de Materiais das turmas da Educação Infantil ao Ensino Médio.
Quaisquer dúvidas, gentileza contatar os NAPs (Núcleos de Apoio Pedagógico) do
segmento do seu filho, pelos telefones:
- (34) 3823 1644 (recepção) ou (34) 99808 4706 (WhatsApp Institucional)
Atenciosamente,
Conselho Diretor

1º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL I
QTD

DESCRIÇÃO

01

Pasta catálogo, com 100 plásticos – Tarefas de Casa

01

Pasta catálogo, com 50 plásticos – Portfólio

01

Pasta catálogo, com 50 plásticos – Artes e Programa Bilíngue

01

Pasta plástica com elástico 24x30cm (pasta Brasil)

01

Estojo contendo os seguintes objetos: 1 caixa de lápis de cor (24 cores), 5 lápis pretos, 1 borracha
macia, 1 apontador com depósito (simples), 1 cola branca e 1 tesoura sem ponta (com o nome
gravado). Manter o estojo completo durante todo o ano é responsabilidade da família.

01

Régua (30 cm)

01

Jogo de canetinhas (12 cores)

01

Caixa de giz de cera (12 cores) para aulas de Artes

01

Pincel para pintura nº 12 (chato)

01

Camiseta grande para atividades de Artes

01

Material dourado individual

02

Tintas guache 250 ml (cores diversas)

02

Pacotes de papel criativo tamanho A4 – tamanho 210 mm x 297 mm (24 folhas coloridas)

02

Blocos de papel branco – tamanho A4 liso – 210 mm x 297 mm (20 folhas)

03

Revistas para recortes

02

Gibis novos

01

Revista com atividades pedagógicas

CAPAS

LIVROS DIDÁTICOS
PROGRAMA BILÍNGUE
Super Minds Level 1 Student's Book with DVD-ROM. ISBN: 9780521148559
Super Minds Level 1 Workbook with Online Resources. ISBN: 9781107482951

Site para compra: www.disal.com.br/maristapatos ou qualquer outro da
preferência da família

OPEE
FRAIMAN, Leo. Projeto de Vida e Atitude Empreendedora: 1° ano do Ensino
Fundamental. São Paulo: FTD, 2021.
ISBN: 7908439303934
Site para compra: www.ftdcomvoce.com.br
EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA / ROBÓTICA
Robótica: Zoom – Educação Tecnológica – Jornada Z Story (1º ano)
Site para compra: www.marista.zoom.education/patos-de-minas-108
CAPAS

LIVROS LITERÁRIOS
ROCHA, Ruth. O menino que aprendeu a ver. São Paulo: Editora Salamandra,
2013.
ISBN: 9788516088200
O livro será trabalhado no 1º semestre letivo.
PARR, Todd. O livro do planeta terra. São Paulo: Editora Panda Books, 2010.
ISBN: 9788578880743
O livro será trabalhado no 1º semestre letivo.
CARNAVAS, Peter. Nossos livros. São Paulo: Editora FTD, 2013.
ISBN: 9788532284181
O livro será trabalhado no 2º semestre letivo.
ANDRADE, Telma Guimarães Castro. A Economia de Maria. São Paulo:
Editora do Brasil, 2010.
ISBN: 9788510010429

O livro será trabalhado no 2º semestre letivo.
ATENÇÃO!
* Caso ocorra necessidade de alterações na lista de materiais, em decorrência de adaptações pedagógicas,
a coordenação do segmento comunicará com antecedência.
Rotina escolar:
- O material escolar deverá ser etiquetado com o nome e a série do(a) estudante, encapado com plástico e
reposto ao terminar.
- Para que a chegada das crianças no 1º dia de aula seja mais tranquila, solicitamos aos pais que tragam os
materiais, antecipadamente, conforme data e horário definidos pelo colégio.
- Não serão aceitos livros didáticos usados, pois são consumíveis e de edição renovada.
- O ideal é que a criança já venha com o uniforme completo desde o 1º dia de aula.
- As aulas terão início no dia 03/02 (quinta-feira).

