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DESCRIÇÃO CONTEÚDO 

Kit de 
Material 
Didático 

O kit de material didático, adotado pela Rede Marista de Colégios em 2021, será entregue à família a 

partir do dia 20 de janeiro, nas salas 010 e 011 do setor azul, térreo, no Colégio (Biblioteca Juvenil e 

Sala Maker). O horário de atendimento será o mesmo da Pamaris. 

LIVROS PARADIDÁTICOS ISBN 
Deverão ser 
trazidos no 
início do ano 
letivo. 

A menina e o céu – Léo Cunha, FTD 9788532283757 

Contos de muitos povos - Tatiana Belinky, FTD 9788520000915 

Conchas e búzios – Manuel Rui, FTD 9788532284143 

Dicionário 
Minidicionário da Língua Portuguesa - Silveira Bueno (Edição Revista e Atualizada) – 

FTD (poderá ser usado o dicionário adquirido em ano anterior) 
9788596002523 

 

 

QUANTIDADE  DESCRIÇÃO  

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

1 Caderno universitário de capa dura (brochura) 96 folhas vermelho 

1 Caderno pequeno de capa dura (brochura) 48 folhas (INGLÊS) cor amarela 

3 Cadernos universitários de capa dura (brochura) 48 folhas, cores: verde, amarelo e azul 

2 Colas em bastão – 40 g 

1 
Estojo completo: 3 lápis pretos, borracha, apontador com depósito, tesoura escolar sem ponta, cola 
bastão, caneta marca-texto e lápis de cor com 12 cores, canetas Hidrocor com 12 cores, 2 canetas 
esferográficas – azul e preta (identificar e manter o material o ano todo) 

1 Pacote de etiquetas adesivas tamanho A4 288,5 mm x 200,0 mm 

2 Pastas finas com elástico, A4 cores: azul e amarela 

1 Régua de 30 cm 

Observação: 
 
✓ Todo o material deverá ser etiquetado com nome e série do aluno. A identificação dos cadernos e livros deverá estar 

na capa. 

Materiais de Arte – 4º Ano 
QUANTIDADE  DESCRIÇÃO  

1 Caderno One Sketchbook A4, capa dura, sem pauta, mínimo 80 folhas de 100g/m ou mais 
1 Caixas de lápis de cor aquarelável (24 cores) 
1 Caixa de canetas hidrográficas (12 cores) 
1 Caneta nanquim, escolar, número 04 ou superior (qualquer cor) 
2 Canetas de marcador permanente 2.0 mm (ponta grossa), cor preta 
1 Estojo escolar de aquarela (12 cores) 
3 Pincéis pelo macio escolar (número 06 ou maior) 
1 Lápis grafite HB 
3 Esfuminhos (número 04 ou maior) 
2 Borrachas brancas macias 

 


