
  
 
 
 
 

 
Lista de Materiais do (a) aluno (a) 

3º ano 2021 

Reunião inaugural  

Dia: 28/01/2021  

7h30 (turmas da 

manhã/integral). 

13h15 (turmas 

da tarde).  

On-line  

Plataforma Teams  

(o link será enviado 

pelo(a) professor(a) na 

véspera da reunião via 

App Marista Conecta). 

 
Quantidade 

 
Material 

 
Utilização do material 

1 Estojo com 3 repartições Abrigo para materiais escolares. 
3 Lápis grafite Produção escrita. 
1 Borracha macia Produção escrita. 
1 Apontador com depósito Manutenção dos lápis. 

1 Régua de 30cm - rígida Produções gráficas e metemáticas.  
1 Tesoura s/ ponta com o nome gravado Recorte. 
1 Colas bastão – 40g Colagem. 
1 Colas líquidas branca – 90g Colagem. 

1 Estojo - 12 cores Caneta hidrográfica regular Desenho, pintura e escrita. 
1 Caixa - 12 cores Giz de cera curto Desenho, pintura e escrita. 
1 Caixa - 12 cores Lápis de cor aquarelável Desenho, pintura e escrita. 
2 Potes de 500g Massa de modelar- cor a escolher Modelagem. 

1 Tela 30x40 cm Produção artística. 

1 Pincel n° 4, n° 8 Produção artística 
1 (1cmX1cm -A4 – 

96fls) 
Caderno brochurão quadriculado Registros matemáticos. 

2 (A4 -96 fls) Cadernos brochurão (pautado e com 
margem )  

Registros e escritas. 

1 Pasta Catálogo c/ 50 plásticos Registros das Aulas de Música 

1 Flauta Doce md. Barroco Yamaha Aula de Música 

1 MINIDICIONÁRIO DA LÍNGUA 
PORTUGUESA – Silveira Bueno – Editora 
FTD (atualizado) 

Utilização em sala de aula. 

1 Folha Lixa preta – tamanho A4 Escrita e produção artística. 

1 bloco Sulfite A3 branca Produção Artística. 
1 bloco Sulfite A3 colorido gramatura 120 Produção Artística. 
1 bloco Sulfite A3 branco gramatura 180 Utilização para as atividades em sala.  
1 bloco Sulfite A4 colorido gramatura 120 Produção Artística. 

1 bloco Sulfite A4 branco gramatura 180 Utilização em sala. 

200 folhas  Sulfite A4  Atividades diversas. 
1 metro Algodão Cru Produção Artística.  

1 Camiseta adulto, sem estampa (pode 
ser usada) 

Utilização durante as produções 
artísticas com tinta. 
 

Kit de Higiene Individual (Protocolos de segurança): 
3 máscaras; 
Álcool gel 70%; 
Garrafa de água com bico; 
Toalha para lanche.  
Assita ao vídeo sobre o kit individual: https://youtu.be/_Ms-csHerEk  
 
 

https://youtu.be/_Ms-csHerEk


1° ano - 202 

OBSERVAÇÕES 
1- Material de uso diário sujeito à reposição, quando necessário. 
2- Os materiais deverão ser identificados com o nome do estudante e entregues no primeiro dia de 
aula, não sendo necessária a entrega antecipada no colégio. 
3- A família, se preferir, poderá aproveitar materiais usados em anos anteriores e que estejam em bom 
estado. 
4- No decorrer do ano letivo, a professora poderá sugerir a coleta de alguns materiais em desuso 
(revistas, caixas, embalagens, entre outros) para o desenvolvimento de situações de aprendizagem 
específicas de sua turma. 
 
O material didático (FTD), adotado pelo Colégio, será entregue às famílias no dias 28 e 29/01, das 
8h às 17h e no dia 30/01, das 8h às 12h.  
 

 

Livros Paradidáticos 2021:  
 

Projeto Cultivando Leitores – pode ser adquirido, diretamente, na Editora FTD (16 – 3797-0777) 
ou pelo site www.listadematerialonline.com.br (16 3941-1643). 

Clique e leia o informativo sobre o sistema de comercialização on-line. 
 

1- Poesia é fruta doce e gostosa. Autores: Elias, José – FTD 

2- Quem ama partilha. Autor: Fernando Carraro – FTD  

3- A lenda do dia e da noite. Autor: Rui de Oliveira – FTD  
 

1ª Feira do Livro Paradidático Usado 
 

Os livros paradidáticos do Projeto Cultivando Leitores adotados em 2020, poderão ser 
adquiridos/trocados pelas famílias, se disponíveis, na Feira do Livro Paradidático Usado promovida 
pela Biblioteca do Colégio. A feira acontecerá on-line. Maiores informações serão enviadas por e-
mail, em breve. 
 
Orientação para higienização dos livros usados: 

➢ O ideal é utilizar o álcool isopropílico, porém o produto nunca deve ir direto no livro, pois há 
possibilidade de danos. É necessário aplicá-lo em uma flanelinha de microfibra ou papel 
descartável para o processo de limpeza. Além disso, o desinfetante mais fácil, seguro e 
barato é o tempo: indica-se o isolamento do livro em local arejado por 14 dias. 

   

http://www.listadematerialonline.com.br/
https://champagnat.colegiosmaristas.com.br/wp-content/uploads/sites/41/2020/12/Carta_Lista-de-materiais-on-line.pdf

