
            

 

 
  

Materiais com entrega antecipada (3 de fevereiro de 2020). 

1  Caderno grande brochura 96 folhas (para todas as áreas)  

1 Caderno pequeno brochura 48 folhas (Língua Inglesa)  

1  Pasta com elástico  

3 Pastas com grampo  

1  Tesoura sem ponta com nome gravado  

2  Tubos de cola grande 90g  

1  Pote de massinha 150g   

2  Pincéis chato (um nº 4 e outro nº 16) (arte) 

1  Tela tamanho 20x30 (arte) 

1  Rolo de pintura pequeno (arte) 

1  Caixa de giz de cera (arte) 

1 Caneta Permanente preta ponta fina - retroprojetor (arte) 

1 Pasta Catálogo com 30 plásticos (arte) 

1  Camiseta usada de malha (tamanho adulto) para pintura – com nome  

  

Materiais para a Mochila (Trazer no 1º dia de Aula) e deverá ser reposto sempre que necessário. 

1  Jogo de canetinhas finas (12 cores)  

1  Apontador  

1  Caixa de lápis de cor (12 cores) 

1  Estojo escolar  

2  Lápis pretos – sem personagem  

1  Régua de 30 cm   

1  Borracha branca 

1  Estojo com escova de dente e creme dental  

   
Observação: todo material deverá estar identificado com o nome do aluno. 
 

 

  

 

 
 
 
 
 
 

Data de entrega dos materiais no Colégio (no período do estudante):   

3 de fevereiro de 2020 – segunda-feira 

Matutino: 7h30 às 12h | Vespertino: 13h20 às 17h50 

Local: Sala de Aula 



            

 

 

LIVROS DIDÁTICOS – COLEÇÃO FAÇA 
 

Os livros didáticos nos componentes de Matemática e Ensino Religioso adotados pela Rede Marista de Colégios 

em 2020 serão entregues para as famílias pelo colégio. Informaremos as famílias o início da entrega dos livros 

didáticos. 

 

 

LIVROS PARADIDÁTICOS  

PROJETO DE LITERATURA CULTIVANDO LEITORES 

 

Os livros paradidáticos da FTD poderão ser adquiridos nos locais de preferência da família. O Colégio irá 

disponibilizar alguns Kits de livros paradidáticos para venda. Informaremos a data em que estarão disponíveis. 

 

1° SEMESTRE  

  

TÍTULO  AUTOR  EDITORA  

O Pato Poliglota  Ronaldo Simões Coelho FTD  

Quer brincar de pique-esconde?  Isabella Carpaneda  FTD   

  
 2° SEMESTRE   

  

TÍTULO  AUTOR   EDITORA  

 Zero, pra que te quero?  Gianni Rodari   FTD FTD 

 Nossos livros  

 
Peter Carnavas FTD 

 
 

Observação: todo material deverá estar identificado com o nome do aluno. 
 

 

  

 

Data de entrega dos materiais no Colégio (no período do estudante):   

3 de fevereiro de 2020 – segunda-feira 

Matutino: 7h30 às 12h | Vespertino: 13h20 às 17h50 

Local: Sala de Aula 


