
 

ENSINO FUNDAMENTAL - 1º ANO  

• 01 mochila 
• 01 caderno de desenho  
• 01 caderno universitário com espiral de 96 folhas (sem desenhos nas folhas e nem folhas 
destacáveis) 
• 01 estojo com divisórias: contendo 03 lápis pretos n° 6B, 01 apontador, 01 cola bastão, 01 
borracha, lápis de cor, 01 tesoura com nome gravado (observar se o estudante é destro ou 
canhoto) 
• 01 pasta com elástico 
• 01 caixa de giz de cera 
• 01 conjunto de canetinhas 
• 01 camiseta para pintura tamanho adulto identificada (pode ser usada) 
• 01 pacote de papel colorido tamanho A4 (120g) 
• 01 pacote de papel colorido tamanho A3 
• 25 folhas de desenho tamanho A3 (180g/m2) 
• 25 folhas de desenho tamanho A4 (120g/m2) 
• 50 folhas de desenho tamanho A4 (180g/m2) 
• 02 sacos plásticos tamanho ofício (sem furo) 
• 01 caneta de retroprojetor preta 
• 01 caixa de massa de modelar plastilina (12 unidades) 
• 01 pincel nº 12 
• 01 cola líquida 90g 
• 02 colas bastão 
• 02 lixas de qualquer espessura 
• 01  livro de literatura infantil a combinar com a professora na reunião 
• 01 pacote de lantejoulas grandes 
• 01 pacote de palitos de picolé 
 
PARA MENINAS: 
• 02 metros de tecido com ou sem estampa 
PARA MENINOS: 
• 02 metros de tecido algodão cru 
 
LIVROS DIDÁTICOS 
• CARVALHO, Heloisa Silva de; CUNHA NETO, Jorge Silvino da. Sistema Marista de Educação: Ensino 

Religioso, volume 1 – EDIÇÃO REVISADA 2020. São Paulo: FTD, 2020. 

• CASEY.Helen &JACKSON.Patrick;SILECI.Susan Banman. Shine On! 1 Student Book Premium. Editora: 

Oxford University Press. - ISBN: 9780194069083 

• CENTURIÓN, Marília Ramos. Matemática: Centurión, La Scala e Rodrigues, 1º ano - Grandes Autores nos 

Caminhos da BNCC. 1. ed. São Paulo: FTD, 2018. ISBN 9788596016148. 

OBSERVAÇÕES 
• Em virtude da pandemia e da imprevisibilidade da mesma, a entrega dos materiais escolares 
poderá ser feita de duas formas: 



 

a. Entrega parcial/semanal: nas sextas-feiras, a professora informará os materiais 
necessários às atividades escolares da semana seguinte. Desta forma, a família enviará, 
na segunda-feira, os itens solicitados.  

b. Entrega total: caso a família opte pelo envio total da lista de materiais ao colégio, os 
mesmos serão recebidos dia 05 de março. Importante identificar todos os materiais 
(nome completo e turma).  

• Cada estudante deverá portar, diariamente, a sua agenda escolar;  

• O uniforme é de uso obrigatório, bem como o uso da carteirinha escolar;  

• Colocar o nome do estudante em todo o material escolar (inclusive nos lanches, mochilas e 
uniformes);  

• Os pais deverão repor materiais conforme a necessidade;  

• Serão solicitados ao longo do ano letivo: alimentos para realização de práticas culinárias, 
ilustrações ou objetos para os projetos pedagógicos científicos; sucatas diversas, rótulos ou 
embalagens; revistas; taxas para eventos culturais ou saídas de estudo.  

• Importante: A organização da mochila e do estojo são de responsabilidade do estudante e da 
família. 

• Livros de literatura infantil serão solicitados no decorrer dos semestres, de acordo com o 
projeto em desenvolvimento.  
 
COMPRA DE LIVROS  
Os livros podem ser adquiridos: 

• pelo site www.ftdcomvoce.com.br a partir do dia 21/12/2020. Para isso:  acesse o site, realize 

o cadastro, utilize o código FTD21RSSOM e selecione a forma de pagamento. Após informe a 

opção de entrega. 

• pelo site www.apaginalivrarias.com.br, a partir do dia 15/12/2020, podem ser adquiridos os 
livros literários e de Língua Inglesa da editora Oxford. Clique no menu Convênios, encontre 
Colégio Marista Champagnat, selecione a categoria, e insira o Token de Acesso 
MCHAMPAGNAT2021. 
 
 

http://www.ftdcomvoce.com.br/
http://www.apaginalivrarias.com.br/

