
 

Ensino Fundamental - 1º Ano 

Livros de Literatura Infantil 
 Numeródromo – Telma Guimarães | Editora: FTD 

 Bichodário – Telma Guimarães | Editora: FTD 

 O Restaurante animal – Blandina Franco e José Carlos Lollo | Editora: FTD  

Livros Didáticos 
 Ensino Religioso - Sistema Marista de Educação – 1º ano | Editora: FTD – 

Edição revisada 

 Língua Portuguesa - Grandes Autores - 1º ano – Isabella | Editora: FTD 

 Matemática - Grandes Autores – 1º ano – Centurión; La Scala; Rodrigues | Editora: FTD 

 

 Caso haja necessidade de algum outro material para projetos específicos será solicitado ao 

estudante durante o ano letivo. 

 Peças do uniforme como abrigos, jaquetas, camisetas, blusas, casacos, etc. deverão ser 

identificados com o sobrenome do estudante. 

 O uso do uniforme completo, tênis e do cartão de acesso é diário e obrigatório. 

 

 

 

Todo o material deve estar identificado com o nome do estudante 

Qtd. Descrição 

100 Folhas de desenho peso 60  

50 Folhas de ofício A4  

01 Folha de papel crepom 

01 Pacote de folhas de ofício coloridas (peso 75 g/m²)  

01 Pacote de folhas color 7 (cores vibrantes) 

01 Bloco de folhas A3 colorido  

01 Bloco de folhas A3 branco 

02 Cadernos pequenos - brochura, com margem, sem enfeites, 48 folhas (para tema) 

01 Caderno grande - brochura, com margem, sem enfeites, 48 folhas 

02 Caixas de massa de modelar soft – 12 cores 

01 Cartolina (cor da preferência da família) 

03 Pastas plásticas finas com elástico A4 

01 Pasta polionda – 20mm 

05 Sacos plásticos para folha A4 

01 Estojo com zíper com 3 divisórias 

01 Caixa de lápis de cor grande – 12 cores 

01 Jogo de canetas hidrocor – 12 cores                 

01 Caixa de giz de cera fino e pequeno 

01 Caneta de retroprojetor (identificada) 

01 Tubo grande de cola líquida 

02 Tubos de cola bastão grande/branca 

02 Lápis preto fino e triangular                                                 organizados no estojo                                                       

01 Pincel chato nº 18 

01 Régua de 15 cm                                                  

02 Borrachas 

01 Apontador com reservatório 

01 Tesoura sem ponta 

01 Material dourado (individual) (professora explicará na primeira reunião) 

01 Jogo de alfabetização (professora explicará na primeira reunião) 
01 Lancheira completa 

05 Gibis Infantis    

03 Revistas Picolé 

01 *Caixa de guache 6 cores (primárias ou metálicas ou texturas ou brilhos) 

01 *Tubo de cola glitter  

01 *Tubo de cola alto-relevo  

01 *Pacote lantejoulas grandes  

01 *Pacote de palitos de picolé  

01 *Pacote de areia colorida  

01 *Pacote com 20 contas grandes  

01 *Tela 30 x 30cm  

02 *Pratos de papelão nº 08  

01 Caderno Personalizado | Que será entregue no início do ano letivo para os estudantes 

* Materiais 

permanecerão em casa 

e serão solicitados pela 

educadora conforme 

necessário. 



 

 

 

Os livros (didáticos e 

literários) podem ser comprados no site 

da Editora FTD, a partir do dia 19 de 

dezembro de 2022.  

 

Acesse a loja online - 

compre.ftd.com.br e digite o 

código 15973 quando 

solicitado. 

 

https://compre.ftd.com.br/

