
  

 

Lista de Material 2023 
ENSINO FUNDAMENTAL I 

 
 

 

 02 cadernos grandes, capa dura – 96 folhas – Brochura. 

 01 caderno de pauta dupla para caligrafia – 48 folhas- Padrão Marista (O caderno faz 

parte do serviço oferecido pelo Marista e não precisa ser comprado pelas famílias). 

 01 caderno grande, capa dura – 48 folhas, para Língua Inglesa/ Ensino Religioso. 

 01 caderno grande quadriculado 1cm x 1cm (com espiral). 

 01 caderno de desenho (Folha dura/grossa canson) 

 01 pasta transparente com abas e elástico, fina. 

 01 jogo educativo (faixa etária 6-8 anos). 

 01 pasta classificadora (a mesma utilizada no ano de 2022). 

 02 blocos de desenho, sem margem, A4 200g/m2 branco. 

 01 bloco de desenho, sem margem, A3 140g/m2 branco com 20 folhas. 

 02 pacotes de ofício colorido 

 02 pacotes de papel colorido A4 creative paper 210mm x 297mm – 8 cores. 

 01 palito de picolé na cor azul. 

 03 metros de feltro. 

 01 metro de tecido algodãozinho. 

 05 folhas de Eva com gliter (cores variadas). 

 02 cartolinas 40Kg. 

 02 pinceis chato (1 grosso e 1 fino). 

 02 canetas para tecido (cores variadas). 

 01 caixa de massa de modelar. 

 01 caixa de gizão de cera (12 cores). 

 02 colas gel frasco ergonômico. 

 02 colas de silicone. 

2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 



  

 

 02 potes grandes de tinta para tecido (cores variadas). 

 02 tintas alto relevo cores variadas. 

 02 pacotes de papel criativo color cards A4 120g com 32 Folhas em 8 Cores. 

 01 ábaco aberto 

 02 gibis adequado a faixa etária da criança. 

 01 revista com imagens adequadas a faixa etária da criança (com muitas imagens). 

 

 

 

 02 lápis grafite. 

 01 borracha macia. 

 01 cola bastão. 

 01 caixa de lápis de cor aquarelável com 24 cores. 

 01 jogo de caneta hidrocor com 24 cores. 

 01 tubo de cola branca (110g). 

 01 apontador com reservatório. 

 01 tesoura sem ponta com o nome do (a) estudante gravado. 

 01 régua transparente de 30cm (ficará na mochila). 

 

Observação: 
 

A família deverá repor esses materiais, à medida que houver necessidade. 

 

 

Visando a qualidade do processo de ensino e aprendizagem do Projeto Educativo Marista e em 

consonância com as propostas inovadoras da Rede Marista de Ensino, em 2023 manteremos a 

adoção dos livros didáticos do Sistema de Ensino FTD – SE, que continuarão sendo parte do serviço 

oferecido pelo Colégio, não sendo necessária a aquisição pelas famílias. 

Ressaltamos que o livro didático do Projeto Bilíngue, bem como os livros literários e demais itens 

detalhados na presente lista não estão inclusos no material Sistema Marista de Educação, 

podendo ser adquiridos nas livrarias e sites indicados. 

 

Materiais de uso individual para trazer no primeiro dia de aula 

LIVROS DIDÁTICOS 



  

 

LIVROS DIDÁTICOS 

 
 

 

Sistema de Ensino FTD – SE (2º ano do EF) 

A caixa contém: 

• Quatro módulos do aluno + atividades 
complementares, divididos em cinco 
componentes (Português, Matemática, 
História, Geografia e Ciências); 

• Acesso ao material digital; 

• Livro de Arte; 

• Quatro livros paradidáticos; 

• Material complementar pedagógico; 

• Livro Escola e Família. 

PROGRAMA MARISTA BILÍNGUE  

Observações: 

• Sugerimos a compra do material através do site https://www.disal.com.br/maristapiox 

 PUCHTA, Herbert; JONES, Peter Lewis; 
GERNGROSS, Günter. Super Minds Second 
Edition Level 2 Student's Book with eBook British 
English. 2º ano EF. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2022 

 
 
ISBN: 9781108812245 

 

PUCHTA, Herbert; JONES, Peter Lewis; 
GERNGROSS, Günter; KIDD, Helen. Super Minds 
Level 2 Workbook with Digital Pack British English 
2nd Edition. 2º ano EF. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2022 
 
ISBN: 9781108909273 

  

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


  

 

ENSINO RELIGIOSO 

Obs. O livro didático de Ensino Religioso está incluso nos serviços ofertados pelo Colégio, não 

sendo necessária a aquisição pelas famílias. 

 

 Ensino Religioso – Sistema Marista de Educação – vol: 2 

(edição revisada).  

Autores: Heloisa Silva de Carvalho, Jorge Silvino da Cunha 

Neto 

 Editora: FTD 

EDUCAÇÃO TECNÓLOGICA / ROBÓTICA 

Livro do estudante – ZOOM (2º ano do EF) 

 

 

 
Robótica: Zoom – Educação Tecnológica – Jornada Z Story 
(2º ano) 
 
Para aquisição do material, orientamos:  
 

1. Acesse o site: https://pio-x-217.carrinho.digital/  
2. Escolha o material correspondente ao ano em que o(a) 

aluno(a) ingressará em 2023.  
3. Informe seus dados e realize o pagamento.  
4. Aguarde os materiais chegarem à escola. 

 

DICIONÁRIO DE PORTUGUÊS 

 

Dicionário Houaiss ilustrado. 

Editora Moderna, 1ª edição 

ISBN: 8516104826 

 

 

 

 

 

 

 

https://pio-x-217.carrinho.digital/


  

 

 

 

 

 

PROJETO BILÍNGUE – COMUM 
 

 

Título: Little Red Hen 

Autor: Retold by Nick Bullard 

Editora: Standfor 
 
ISBN: 978859-005111 

 
 

 

Título: Pick it up 
Autor: Patrick Jackson 
 Editora: Standfor  
 
ISBN: 9788596014601 

 

 

 Título: The three hungry goats (StandFor) 
Autor: Patrick Jackson 
 Editora: FTD 
 
ISBN: 978-8596004268 

 

Observação: 

 

No período de 05/12/2022 a 13/01/2023 a livraria SBS internacional estará na biblioteca do 

Colégio Marista Pio X, comercializando os livros didáticos e paradidáticos de Inglês, adotados 

nesta lista. 

 

LIVROS PARADIDÁTICOS 

OBSERVAÇÃO 
Os títulos abaixo descritos precisam ser adquiridos, pois não fazem parte dos quatro (4) 
títulos presentes no box do Sistema de Ensino FTD – SE. 



  

 

LIVROS PARADIDÁTICOS COMUNS  
 

 

 Título: Amigos, muitos amigos 

Autor: Adalberto Cornavaca 

Editora: Paulus 

   
ISBN: 978-8534945127 

 

 Título: O carteiro chegou 

Autor: Allan Ahlberg  

Editora: Companhia das Letrinhas 

 

ISBN: 9788574062853 

 

  Título: Menina Bonita do laço de fita 

Autor: Ana Maria Machado 

Editora: Àtica  

ISBN: 9788508147595  

 

FORNECEDOR CREDENCIADO DO FARDAMENTO ESCOLAR 
 

• Loja Zipoo Store → Av. Gen. Edson Ramalho, 890 - 103 - Manaíra, João Pessoa/PB.  

Tel. (83) 3508-9024 
 

 

• Loja online Pluriforme → https://loja.pluriforme.com.br/linha-uniforme-escolar/rede-

marista 
 

IMPORTANTE: A loja Pluriforme é uma loja online que não possui loja física. A compra 

do fardamento é feita através do site mencionado acima e a entrega acontece em todo 

Brasil. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/search?q=loja+zippo+-+jo%C3%A3o+pessoa&rlz=1C1GCEU_pt-BRBR918BR918&oq=loja+zippo+-+jo%C3%A3o+pessoa&aqs=chrome..69i57j0i22i30.4622j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://loja.pluriforme.com.br/linha-uniforme-escolar/rede-marista
https://loja.pluriforme.com.br/linha-uniforme-escolar/rede-marista


  

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 
Poderá haver alteração nas orientações gerais, a partir dos cenários externos. Caso ocorra, 
os responsáveis serão comunicados posteriormente. 

 
1. A entrega do material deverá ser feita no período de 16 e 17/01/2023, das 8h às 16h. 

2. Todo material e uniformes deverão ser identificados com o nome e sobrenome do (a) 
estudante em local visível. 

3. Início das aulas: 18/01/2023 (quarta-feira). 

4. A agenda escolar Marista é de uso obrigatório e será entregue pelo Colégio na primeira 
semana de aula.  

5. Diariamente, o estudante deve trazer sua mochila, lancheira, copo para água e agenda 
escolar. 

6. É muito importante que os títulos sugeridos sejam considerados, pois fazem parte dos 
projetos pedagógicos. 

7. Todo material individual deverá ser reposto pela família quando necessário. 

 

 


