
 

 

 

 

 

• 1 mochila;  
• 1 lancheira;  
• Agenda escolar (fornecida pela escola);  
• 1 Estojo com:  
• 2 Lápis de escrever;           
• 1 Apontador;            
• 1 Borracha;            
• 1 Tubo de cola bastão;          
• 1 Tesoura sem ponta com lâminas de aço inox;  
• 1 Caixa de lápis de cor;   

*Repor os materiais sempre que necessário. 
   

 

• 1 Pasta aba com elástico/plástica/formato ofício;  
• 1 Pasta catálogo/espiral ofício com 50 sacos plásticos tamanho A4;  
• 1 Caderno Grande - brochura/capa dura/96 folhas   

               (reservem o caderno para posterior orientação da professora);  
• 1 Pote plástico pequeno (identificado), com tampa, para guardar massa de modelar;  
• 1 Tela de pintura tamanho 30x40cm;  
• 1 Pincel n°12;  
• 2 Caixas de massa de modelar; *Soft 
• 1 Caixa de tinta tempera guache (12 cores) - potes de 15ml cada;  
•  1 Camiseta usada para atividades plásticas (sugerimos uma camiseta de 

adulto manga curta);  
• 02 folhas de acetato transparente tam. A4 
• 1 caixa de Material Dourado em madeira (62 peças); 

 

 

Para a otimização e equilíbrio na quantidade de materiais, solicitamos para os estudantes com 
nomes iniciando da letra A à L:   
                  

• 100 Folhas brancas A3, 170g/m²;  
• 25 Folhas de papel A4 canson Color Plus/Coloridas, 180g/m²;  
• 1 Tubo de cola branca líquida (110g);  
• 2 metros de tecido algodão cru; 
• 1 caixa de giz de cera; 
• 4 sacos plásticos transparentes sem furação tam. A3; 



 

 
 
 
 

• 1 pacote (100g) de lantejoulas nº 14mm (qualquer cor) 
 

Para a otimização e equilíbrio na quantidade de materiais, solicitamos para os estudantes com 
nomes iniciando da letra M à Z:    
 

• 100 Folhas de desenho branca A4, 180g/m²;  
• 1 Cola bastão grande;  
• 25 Folhas de papel A4 canson Color Plus/Coloridas, 180g/m²;  
• 1 Tinta PVA (100ml) para artesanato (qualquer cor);   
• 1 peça de fita mimosa (qualquer cor); 
• 1 caneta permanente cor preta/ponta média; 
• 1 conjunto de canetas hidrocor/ponta grossa; 

 

 

Título: Perigoso! 
Autor: Tim Warnes 

Editora: Ciranda Cultural 
  

 

 

 

 

 
Título: Com 3 Letras Eu Conto 

Autor: Elaine Cavion 
Editora: Paulus 

 

 
 

Título: A Caixa de Jéssica 
Autor: Peter Carnavas 
Tradução: Rosana Rios 

Editora: FTD 



 

 

 

 

 

  
Kit Evolution Take Off 1° ano 
Capa ilustrativa. Orienta-se a aquisição do kit completo. 

 
 

Ensino Religioso - Sistema Marista de Educação- Edição revisada 
Autores: Heloísa Silva de Carvalho e Jorge Silvino de Cunha Neta/ 
Editora: FTD/ Volume 1 

 

 

 

 

Os materiais individuais e coletivos solicitados deverão ser entregues, conforme 
cronograma divulgado pela professora na primeira semana de aula. 
 
Os materiais individuais devem ser identificados com o nome do estudante.  

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FTD COM VOCÊ - Saiba como realizar a compra do material didático - YouTube 

Tutorial para compra de livros com a FTD 


