
 

LISTA DE MATERIAIS 2021 - 1º ANO ENSINO FUNDAMENTAL I 
ATENÇÃO! É IMPORTANTE O ISBN DOS LIVROS 

 

MATERIAL INDIVIDUAL DO ALUNO 

QTD. DESCRIÇÃO DO MATERIAL UNIDADE 

1 Mochila adequada para a faixa etária. Unidade 

1 
Merendeira com guardanapo de pano, toalhinha de mão e utensílios, para 
uso diário. 

Unidade 

1 Garrafinha para água. Unidade 

1 

Estojo contendo:  
3 lápis pretos HB, apontador com depósito, borracha branca e macia, tesoura 
sem ponta, régua de 30 cm, cola bastão – 90 g; lápis de cor (caixa com 12 
cores), caneta marca-texto amarela, canetinha hidrocor (caixa com 12 cores) 
– ponta fina, 2 borrachas trifásicas para lápis, giz de cera (caixa com 12 cores). 
Obs.: Os materiais do estojo deverão ser repostos pela família sempre que 
necessário. 

Unidade 

1 
Caderno Pautado número 1 (caderno pautado do Marista) - Aguardando 

confirmação do local de venda. 
Unidade 

1 
Caderno Pautado número 2 (caderno pautado do Marista) - Aguardando 
confirmação do local de venda. 

Unidade 

1 Pasta transparente A4 com elástico (leva e traz de atividades, pesquisas, etc.). Unidade 

1 
Pasta Catálogo com 50 plásticos transparentes, podendo reaproveitar de 
outros anos. 

Unidade 

1 Caixa de sapato de adulto vazia com tampa solta (encapada e com nome). Unidade 

 

Livro de Ensino Religioso – Sistema Marista de Educação – 1° ano –  
Editora: FTD  
 

Unidade 

 

Super Minds BrE 1 Student’s Book with DVD-ROM   
ISBN 9780521148559 
Versão British English 
Obs: Os livros podem ser encontrados no site da distribuidora 

de livros DISAL. 

Unidade 

 

Super Minds BrE 1 Workbook with Online Resources    
ISBN 9781107482951 

Versão British English 
Obs: Os livros podem ser encontrados no site da distribuidora 
de livros DISAL. 

Unidade 

 
 

 
Livros paradidáticos 

 

1. Bichodário. Telma Guimarães – Ilustrações: Sami &Bill – Editora: 
FTD ISBN:9788596007559 

 
 
2. Por um mundo mais bacana. Autora: Lucia Reis -Editora: FTD   

ISBN: 9788532284167 
 

 

Unidade 



 

 

 
 
3. De Pouquinho em Pouquinho, se faz muitão Autora: Carolina 

Ligocki  Editora: FTD   ISBN: 9786586833010 
 

 

 

EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA 
Estojo Jornada Z Story  
Editora: Zoom Educacional  
(Material vendido no próprio colégio ou no site https://sao-jose-barra-

112.carrinho.digital/home) 
 

Unidade 

OS MATERIAIS RELACIONADOS ABAIXO DEVERÃO ESTAR IDENTIFICADOS E FICARÃO NO COLÉGIO 
 PARA ATIVIDADES EM SALA E PARA NÃO PESAR A MOCHILA 

1 Bloco A3 Unidade 

1 Pacote de Color set com 50 folhas Unidade 

1 Bloco A4 Unidade 

1 Pacote de etiquetas com bolinhas pequenas Pacote 

5 Cola bastão 90 g Unidades 

1 Pacote de etiqueta com bolinhas grandes Pacote 

1 Material Dourado de madeira – individual Conjunto 

1 Tangram de madeira Unidade 

2 Revista de passatempo ou palavra-cruzada Unidades 

2 Revista em quadrinhos Unidades 

2 Massinha de modelar - atóxica – 500 g Potes 

1 Caneta Hidrocor (12 cores) – ponta grossa Estojo  

MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES DE ARTE 

1 Camisa de malha tamanho 8 ou 10 anos – para atividades de pintura; 
(Deverá ser enviada somente nos dias das aulas de Arte) 

Unidade 

1 Trincha pequena Unidade 
 
 

ORIENTAÇÕES 
- Todo o material escolar deverá ser identificado com nome e série do estudante. 
- Os materiais acima descritos deverão ser entregues em sacolas identificadas com nome completo do estudante, turma e turno. 
- Não será permitido o uso de lapiseira.  
- No caso de crianças canhotas, a tesoura deve ser adequada a esta realidade. 
- O uniforme deve ser identificado com o nome completo do estudante.  
- Poderão ser solicitados ao longo do ano: alimentos para realização de práticas culinárias, ilustrações ou objetos para projetos pedagógicos, 

sucatas, revistas para recorte ou rasgadura, cadernos extras, rótulos, embalagens e taxas para eventos culturais e atividades externas. 

UNIFORMES 

 

 

 

 

Para garantir a qualidade dos serviços prestados pela Província Marista Brasil Norte, os uniformes poderão ser adquiridos 

também no site da “Pluriforme”.  

A página para acesso é: https://loja.pluriforme.com.br/rede-marista/?mpage=2  

https://sao-jose-barra-112.carrinho.digital/home
https://sao-jose-barra-112.carrinho.digital/home
https://loja.pluriforme.com.br/rede-marista/?mpage=2


 

Indicamos os fornecedores abaixo, deixando à livre escolha de cada família: 

 

No stand da FTD no colégio, haverá a venda do livro de Ensino Religioso.  

 

 

Os livros de língua inglesa estarão disponíveis para venda no site da distribuidora DISAL:  

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

 

 

 

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

