
  

 

A partir de 07/12 até o início do próximo ano letivo, Pamaris disponibilizará o material de 2022. 
O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h e, aos sábados, das 9h às 12h. 

Nos canais de atendimento abaixo, será possível solicitar orçamento, 
fechar o pedido e combinar a entrega dos materiais: 

WhatsApp: 11 95100-2712 • Site: www.pamaris.com.br • E-mail: atendimentopamaris@gmail.com • Telefone: 11 3542-3808 ou Presencialmente na Papelaria 
Aos pais da Educação Infantil e 1º ano, sugerimos e reforçamos a compra do kit completo de materiais, com entrega direta na sala de aula. 

º
DESCRIÇÃO CONTEÚDO  

Kit Material 
Didático 

O kit de material didático, adotado pela Rede Marista de Colégios em 2022, será entregue à família a partir 
do dia 17 de janeiro, nas salas 010 e 011 do setor azul, térreo, no Colégio (Biblioteca Juvenil e Sala Maker). 
O horário de atendimento será de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. 

LIVROS PARADIDÁTICOS ISBN 

Os livros 
deverão ser 
trazidos no 
início do ano 
letivo. 

Carta errante, avó atrapalhada, menina aniversariante - Mirna Pinsky – FTD 9788532280541 

Jardim de Versos – Robert Louis Stevenson – FTD  9788532279972 

Pronto, foguete, vamos! - Estevão Azevedo – FTD  9786557421345 

O anel mágico da Tia Tarsila – Tarsila do Amaral – Companhia das Letrinhas  9788574064840 

Dicionário *Minidicionário da Língua Portuguesa (edição revista e atualizada) – Silveira Bueno 
FTD (caso o aluno tenha do ano anterior, poderá ser utilizado)   9788596002523 

 

QUANTIDADE  DESCRIÇÃO  

1 Estojo completo, contendo: 1 caneta marca-texto, 2 borrachas, 2 lápis pretos nº 02, 1 apontador com depósito, 
1 régua (15 cm), 1 cola bastão, 1 tesoura escolar sem ponta, lápis de cor (24 cores), canetas Hidrocor (24 cores). 
Identificar todos os itens e repor o material sempre que necessário. 

1 Agenda escolar espiral de página inteira para cada dia/semana (tamanho aproximado: 13,5cm x 20cm) 

1 Caderno brochura universitário capa dura – 96 fls – verde (HISTÓRIA E GEOGRAFIA) 

1 Caderno brochura universitário capa dura – 96 fls – amarelo (PORTUGUÊS) 

1 Caderno brochura universitário capa dura – 96 fls – azul (MATEMÁTICA) 

1 Caderno brochura universitário capa dura – 96 fls – vermelho (CIÊNCIAS E ENSINO RELIGIOSO) 

1 Caderno brochura universitário capa dura – 96 fls – estampa a escolher (INGLÊS) 

2 Pastas finas de plástico com elástico 

1 Caixinha de massa para modelar (6 cores) 

1 Gibi 
 

MENINAS: 
QUANT.  DESCRIÇÃO  

1 Bloco de canson branco tamanho A4 

1 Bloco de monobloco 100 folhas – 4 furos - sem estampa 

1 Pacote de papel dobradura 

1  Pacote com 100 palitos de sorvete coloridos 
 

MENINOS: 
QUANT.  DESCRIÇÃO  

1 Bloco de papel Criativo A4 – 24 fls 

1 Bloco de papel Lumi Paper 

1 Bloco de desenho colorido - tamanho A3  

3 Rolos de fita adesiva de cores variadas 
 

 
 

Observações: 
 

✓ Materiais que permanecerão na mochila diariamente: estojo completo, agenda, minidicionário e pastas com 
elástico. 

✓ Os cadernos e livros deverão ser identificados, na capa, com nome completo, série e turma. 
 

 

 



  

 

A partir de 07/12 até o início do próximo ano letivo, Pamaris disponibilizará o material de 2022. 
O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h e, aos sábados, das 9h às 12h. 

Nos canais de atendimento abaixo, será possível solicitar orçamento, 
fechar o pedido e combinar a entrega dos materiais: 

WhatsApp: 11 95100-2712 • Site: www.pamaris.com.br • E-mail: atendimentopamaris@gmail.com • Telefone: 11 3542-3808 ou Presencialmente na Papelaria 
Aos pais da Educação Infantil e 1º ano, sugerimos e reforçamos a compra do kit completo de materiais, com entrega direta na sala de aula. 

Materiais de Arte – 3º Ano 
MENINOS 

QUANTIDADE  DESCRIÇÃO  

1 Bloco de papel 120 g (canson ou similar) A4 

1 Bloco de papel 120 g (tipo layout) A3 

2 Canetas permanentes tipo Posca: uma preta e outra cor a escolher 

1  Cola bastão 

1 Caixa de massa de modelar 

MENINAS 

QUANTIDADE  DESCRIÇÃO  

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

1 Bloco de papel colorido A3 

2 Canetas permanentes tipo Posca: uma branca e outra cor a escolher 

1 Caneta permanente preta 

3 Lápis preto (grafite) 
 
 

CRONOGRAMA DA ENTREGA DE MATERIAIS 
1º dia de aula 

28/01/2022 – sexta-feira 
Somente o estojo e a agenda 

2º dia de aula 
31/01/2022 - segunda-feira 

Todos os cadernos – vermelho, amarelo, azul, verde e de inglês - devem estar 
etiquetados, na capa, com nome e série do(a) aluno(a). 

3º dia de aula 
1º/02/2022 - terça-feira 

Módulo 1 do Sistema de Ensino FTD, que deve estar etiquetado, na capa, com 
nome e série do(a) aluno(a). 

4º dia de aula 
02/02/2022 - quarta-feira 

Livros paradidáticos, de Inglês e de Ensino Religioso devem estar etiquetados, 
na capa, com nome e série do(a) aluno(a). 

5º dia de aula 
03/02/2022 - quinta-feira Outros itens da lista. 

O MATERIAL DE ARTE SERÁ SOLICITADO PELO(A) PROFESSOR(A). 
 
 

 


