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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. 

 DESCRIÇÃO ISBN 

LIVROS PARADIDÁTICOS 

 Água – Subhash Vyam - FTD   9788596018739 

Histórias para a sala de aula. Crônicas do cotidiano. Walcyr Carrasco - Moderna 9788516095970 

Como mudar o mundo? -  Stela Barbieri e Fernando Vilela – FTD 9788596000086 

Dicionário 
Minidicionário da Língua Portuguesa - Silveira Bueno (Edição Revista e Atualizada) – FTD 
(poderá ser usado o dicionário adquirido em ano anterior) 

7898652402524 

 

 

QUANTIDADE DESCRIÇÃO 
1 Pasta com elástico – tamanho A4  
1 Caderno brochura universitário – capa dura - 96 folhas – verde 
1 Caderno brochura universitário – capa dura - 96 folhas – amarelo 
1 Caderno brochura universitário – capa dura - 96 folhas – azul 
1 Caderno brochura universitário – capa dura - 96 folhas – vermelho 
1 Caderno universitário – capa dura – 1 matéria – capa a escolher (Inglês) 
1 Pasta com elástico fina – tamanho A4 (Inglês) 
1 Régua de 30 cm 

1 
Estojo completo contendo: caixa de lápis de cor - 12 cores, 1 lápis, 1 borracha, 2 canetas 
esferográficas (azul e preta), 1 marca-texto, 1 apontador com coletor, 1 corretivo em fita, 1 cola 
bastão, 1 tesoura escolar sem ponta, caixa de caneta hidrocor 12 cores 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

Materiais de Arte – 5º Ano 
       

    QUANTIDADE      DESCRIÇÃO 

1 Bloco de papel Canson A4 (200 g/m) 

1 Bloco papel colorido criativo 120g - A4 com 24 cores 

1 Caneta Uni Posca, com ponta grossa (qualquer cor) 

2 Canetas de marcadores permanentes 2.0 mm (1 ponta média e 1 ponta grossa), cor preta 

         2 Borrachas brancas macias 

         1 Caixa de lápis de cor aquarelável (12 cores) 

1 Tubo de tinta Aquarela Silk (qualquer cor) 

1 Máscara de tecido de algodão branca lisa 

1 Bandeja de madeira cor natural ou branca pequena (entre 25 e 30 cm) quadrada ou retangular 

 Duas cores de pastilhas para Mosaico (1x1 cm ou 2x2 cm). Quantidade compatível com o tamanho da 
bandeja 

2 Lápis grafite HB ou 2B 

2 Stencils médios com forma (desenho vazado). 

✓ Trazer todos os dias: lancheira, agenda escolar, pasta, minidicionário, estojo completo e régua. 
 


