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1º Ano - Ensino Fundamental  

 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL 

01 
Mochila para transportar agenda, caderno e estojo. NÃO SERÁ PERMITIDA MOCHILA DO 
TIPO “CARRINHO” 

01 Pasta catálogo preta com 100 plásticos (Portfólio) 

01 Caderno brochura, sem pauta, 48 folhas, capa dura, encapado para Ciranda de Livros 

03 
Cadernos de capa verde do Ensino Fundamental modelo 1 (encapados com contact 

transparente) 

03 
Cadernos de capa azul do Ensino Fundamental modelo 2 (encapados com contact 
transparente) 

01 Maleta polionda A4 com alça  

01 Pasta transparente A4 com elástico 

01 Lancheira com guardanapo de pano (ou toalhinha de mão) 

01 Camiseta de malha grande já usada, para servir de avental 

01 
Kit de roupas (camiseta, bermuda, peça íntima para eventuais trocas). Obs: todas as 

peças com nome 

01 Estojo completo com 04 lápis pretos, 02 borrachas, 01 apontador, 12 lápis de cor 

01 Tesoura de ponta arredondada 

01 Tela branca para pintura (20x30) - presente para o Dia dos Pais 

01 Chinelo de quarto (pantufa de tecido) - presente para o Dia das Mães 

 
 
 
 



 

 

MATERIAL DE USO COLETIVO 

½ 
Metro de algodão estampado para construção de materiais no Campo de Experiência 
Imagem e Arte 

01 
Metro de algodão cru para construção de materiais no Campo de Experiência Imagem e 

Arte 

02 Tubos de cola branca – 90 g 

03 Estojos de pincel hidrocor grande com ponta grossa - com 12 cores 

01 
Tinta dimensional relevo 3D –(cor opcional), para construção de materiais no Campo de 
Experiência Imagem e Arte 

01 
Tinta de tecido – 37 ml para construção de materiais no Campo de Experiência Imagem e 

Arte 

01 Dado 

02 Tintas acrílica – 37 ml 

02 
Canetas para tecido (cor opcional) para o desenvolvimento de atividades no Campo de 

Experiência Letramento 

01 Jogo pedagógico 

01 Brinquedo usado, em bom estado de conservação (bonecas, carrinhos, jogos educativos) 

01 Fantasia para o “Cantinho da fantasia” 

01 Livro de história para a biblioteca de sala (observar a faixa etária) 

01 Revista para recorte 

02 Gibis 

 

CAPA LIVROS DIDÁTICOS  

 

SISTEMA MARISTA DE EDUCAÇÃO.  Ensino 

Religioso: 1º ano, FTD. 
 

ISBN: 9788596007726. 

   

OBS:  A aquisição deste material poderá ser feita pelo  

site:  http: //www.ftdcomvoce.com.br, acessando 

com o Código do Colégio: FTD21MGUBE. 

 
 

 

PUCHTA, Herbert. GERNGROSS, Günter. LEVIS-

JONES, Peter. SUPER MINDS 1 SB W DVD-ROM.  

 
ISBN: 9780521148559. 

 

SUPER MINDS 1 WB W/ ONLINE RESOURCES.  
 



 

 

ISBN: 9781107482951. 
 

 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS 
Colocar o nome da criança em todo material individual 

Todo material individual deverá ser reposto pela família quando necessário, desde que não 

ultrapasse 30% da lista original do começo do ano letivo. 

Os materiais como fantasias, livros, brinquedos e jogos comprados pelas famílias serão 

devolvidos no final do ano. 

Os materiais como: fantasias, fantoches, brinquedos e jogos serão devolvidos ao final do ano. 

Taxa para eventos culturais/esportivos e visitas técnicas poderão ser solicitadas ao longo do 

ano. 

Os uniformes e cadernos maristas está sendo vendido na Loja Sul: Delfim Moreira, 481, Tel. 

32212001. Ou por alguns sites: https://loja.pluriforme.com.br/rede-marista, 

https://www.lojauniformes.com.br/linha-escolar/colegio-marista/, https://lojalike.com.br/ 

A aquisição do material de Inglês poderá ser feita pelo site: 

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

 

PAPELARIAS 

 
   Os materiais escolares podem ser encontrados nas papelarias e livrarias indicadas abaixo. 

No entanto, a família pode optar pelo fornecedor que preferir. 

Hama Papelaria: 3221-2415 ou 3212-6451 

Dois Irmãos: 3221-2064 
Branca de Neve: 3221-4468 

Copysul: 3690-4400 

Papel e Cia: 3222-5280 

São Dimas Aviamentos: 3214-5571 
Hobby e Art: 2105-3333 

Coisas de Lá: 3212-9166 

Pijama e Cia: 3223-8502 

LIVRARIAS 
Nova Opção: 3221-5966 

Boa Ventura: 3222-4200 

Livraria Cosmos – Via Garden Shopping Varginha – 3221-7183 
 

https://loja.pluriforme.com.br/rede-marista
https://www.lojauniformes.com.br/linha-escolar/colegio-marista/
https://lojalike.com.br/
https://www.disal.com.br/maristavarginha


 

 

INDICAÇÃO DE TÍTULOS DIVERSOS 
 

Livro para a Ciranda de Livros (o título do livro será divulgado no início do ano letivo). 
 
 
 


