
º
DESCRIÇÃO CONTEÚDO 

*Kit de
Material 
Didático. 

O kit de material didático, adotado pela Rede Marista de Colégios em 2019, será entregue à família a 
partir do dia 17 de janeiro, no Salão de Eventos – Sala 212 - Setor Laranja (mesmo horário de 
atendimento da Pamaris). 

LIVROS PARADIDÁTICOS ISBN 

Deverão ser 
trazidos nas 
aulas nos 
respectivos 
trimestres. 

2º 
trimestre 

*João e o pé de feijão. Recontado por Flavio de Souza. FTD. 9788532274441 

*Três anjos mulatos do Brasil- Rui de Oliveira. FTD. 9788532280008 

3º 
trimestre 

*A Aventura de Abaré-- Juliana Schroden. FTD. 9788532282774 
*Branca de Neve e as Sete Versões - José Roberto Torero e Marcus A. Pimenta.
Cia das Letrinhas. 

9788574067384 

QUANTIDADE DESCRIÇÃO 

1 *Agenda escolar, espiral de página inteira para cada dia, com pauta larga (formato aproximado: 13,5 cm X 20
cm). 

1 Bloco colorido A3, 120 g  (somente meninas). 
1 Bloco de desenho A3, branco,  120 g (somente meninos). 
1 Bloco de desenho, A4, branco (180 g). 
1 Bloco de folha monobloco. 
1 Bloco de Lumi Paper, com 50 folhas (somente meninas). 
1 Bloco de textura visual, estampado, 230 mm X 320 mm, 180 g (somente meninos). 
1 *Caderno espiral de cartografia e desenho, capa dura (96 folhas), A4.
2 *Cadernos de capa dura, brochura, universitário (96 folhas).

1 *Caneta permanente tipo Posca – média – ponta redonda (sugestão de cores: branca, verde, amarela,
azul, vermelha ou laranja). 

10 Cartelas de adesivos pequenos (temas variados). 
4 *Colas em bastão - tamanho grande.

1 
*Estojo resistente e de fácil manuseio, contendo: 1 régua de 15 cm, 1 borracha, 1 caneta marca-texto, 4
lápis pretos, nº 2; 1 apontador com depósito, lápis de cor (12 cores – NÃO APAGÁVEL), 1 tesoura escolar, 
sem ponta (com nome gravado) e conjunto de canetas Hidrocor (12 cores). 

2 Gibis. 
1 *Jogo ou brinquedo educativo para a faixa etária de 7 e 8 anos.
1 Massa adesiva para fixação. 
1 Pacote de etiquetas, tamanho carta 215 mm X 279,4 mm, cor branca (10 folhas). 
2 Passatempo – Revista Picolé. 
1 *Pasta plástica fina com elástico.
2 Potes pequenos de massa para modelar (base de amido). 

20 Sacos plásticos grossos (tamanho A4). 

Observação: 
✓ Sugestão: mochila para transportar pasta, livros, estojo e agenda. 
✓ Materiais que permanecerão na mochila diariamente: estojo completo, agenda e pasta com elástico 
✓ Todos os itens com (*) deverão ser identificados; 
✓ Os cadernos e livros deverão ser identificados na capa. 
✓ Opcional: 1 pasta catálogo simples (para ser deixada em casa), com 10 plásticos para arquivar as atividades avulsas. 



Materiais de Arte – 2º ano 
MENINOS 

1 Bloco de papel 120 g (Canson ou similar), A4. 

1 Bloco de papel colorido criativo, 120 g – A3, com 24 folhas. 

1 Borracha branca (com capinha). 

2 Caneta permanente tipo Posca, uma preta e outra cor a escolher. 

1 Cola em bastão - tamanho médio. 

1 Conjunto de canetinhas hidrográficas, com 24 cores. 

1 Lápis grafite B. 

MENINAS 

1 Bloco de papel 120 g (Canson ou similar), A4. 

1 Bloco de papel colorido criativo, 120 g – A4 com 24 folhas. 

1 Caixa de lápis de cor com 24 cores 

1 Caixa de massinha, com 12 cores. 

2 Caneta permanente tipo Posca, sendo uma preta e outra cor a escolher. 

1 Lápis grafite 4B. 

10 Saquinhos plásticos transparente (4 furos). 

CRONOGRAMA DA ENTREGA DE MATERIAIS
1º dia de aula, 

 29/01/2019 - terça-feira.  
Somente o estojo e a agenda. 

2º dia de aula, 
30/01/2019 - quarta-feira. 

Cadernos, Passatempo, gibis, cartelas de adesivo. 

3º dia de aula, 
31/01/2019 - quinta-feira. 

Kit completo dos livros didáticos de Português, Matemática e Ensino Religioso. 

4º dia de aula, 
01/02/2019 - sexta-feira. 

Kit completo dos livros didáticos de História, Geografia, Ciências e Inglês. 

5º dia de aula, 
 04/02/2019 - segunda-feira. 

Massa para modelar, blocos de folhas, sacos plásticos, caneta modelo Posca, jogo, colas 
bastão. 

O material de Arte será solicitado pelo professor. 




