
 

• 1 mochila; 

• 1 lancheira; 

• Agenda escolar (fornecida pela escola); 

• 1 Estojo com: 

o 2 Lápis de escrever;      

o 1 Apontador;       

o 1 Borracha;      

o 1 Tubo de cola bastão;      

o 1 Tesoura sem ponta com lâminas de aço inox;  

*Repor os materiais sempre que necessário.     

• Outro estojo com:  

o 1 Caixa de lápis de cor;   

o 1 Conjunto de canetas hidrocor, com ponta grossa. 

• 1 Prancheta (tamanho A4); 

• 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 Camiseta usada - para atividades plásticas  

(sugerimos uma camiseta de adulto manga curta); 

• 1 Tela de pintura tamanho 30x40cm; 

• 1 Pincel n°12; 

• 1 Lanterna pequena com pilha;  

• 1 Lupa grande;  

• 2 Caixas de massa de modelar; 

• 1 Caixa de tinta tempera guache (12 cores) - potes de 15ml cada; 

• 3 Sacos plásticos tamanho A3 com furação universal; 

Para a otimização e equilíbrio na quantidade de materiais, solicitamos para os estudantes com 

nomes iniciando da letra A à L:  

 

• 50 Folhas brancas A3, 170g/m²; 

• 50 Folhas de papel A4 canson Color Plus/Coloridas, 180g/m²; 

• 1 Caneta preta permanente de ponta média;  

• 1 Tubo de cola branca líquida (110g); 

• 30 botões azuis ou verdes (podem ser usados) grandes;  

  



 

 

 

Para a otimização e equilíbrio na quantidade de materiais, solicitamos para os estudantes com 

nomes iniciando da letra M à Z: 

  

• 50 Folhas de desenho branca A4, 180g/m²; 

• 1 Cola bastão grande; 

• 1 Tinta PVA (100ml) para artesanato (qualquer cor);  

• 1 Pacote de palitos de picolé (100 unidades - cor natural); 

• 30 botões vermelhos ou amarelos (podem ser usados) grandes. 

 

 

 
 

Alfabeto do Pino 
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O Que Será Que Tem De Tudo Um Pouco? 
Autora: Anna Cláudia Ramos 

Editora: FTD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                            Você Troca?  
   Autora: Eva Furnari   

 Editora: Moderna 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juju e a Árvore Da Amizade   
Autor: Fabio Quinteiro  
Editora: Brinque Book 



 

• Os materiais individuais e coletivos solicitados deverão ser entregues, conforme 

cronograma divulgado pela professora na primeira semana de aula. Se houver 

simultaneidade a entrega ficará adiada e combinada com a Família nos primeiros 

contatos do ano letivo.  

• Os materiais individuais devem ser identificados com o nome do estudante. 

 
Língua Inglesa  
Kit Evolution Take Off 1° ano  
(Para informações sobre este material e o projeto associado a ele, em breve será enviado um convite 
para uma reunião de explanação - data provável será na primeira semana de janeiro/21. AGUARDE!) 

 
 
 

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

 
 



 



 

Passo 1: 

Acesse www.FTDCOMVOCE.com.br   

Passo 2: 

Cadastre-se e inclua o nome do aluno. Nesta etapa você deverá incluir seus dados pessoais 

como nome completo, CPF, telefone celular, e-mail, endereço que deseja receber o material, 

nome e ano/serie que o estudante vai cursar em 2021. Ressaltamos que todos os dados 

inseridos na plataforma são protegidos pela LGPD.  

Passo 3:  

Inclua o código da escola FTD21RSCMR. Nesta etapa você acessará todos os itens que deverão 

ser adquiridos para o ano/série a ser cursado em 2021.  

Passo 4: 

Selecione os itens a forma de pagamentos. Estarão disponíveis as seguintes formas de 

pagamentos: Cartão de crédito das bandeiras Visa, Master, Hipercard, Elo, Banrisul e com 

possibilidade de parcelamento em 10x para compras efetuadas até 31/1/2021. Também 

poderá ser selecionada a opção boleto com pagamento a vista. 

Passo 5: 

Selecione a opção de entrega: RESIDÊNCIA - REFORÇO QUE TEREMOS INCIDÊNCIA DE FRETE 

NO VALOR DE R$ 25,00 PARA AS COMPRAS DOS ANOS INICIAIS.  O pedido será remetido para o 

endereço informado no passo 2. 

Passo 6: 

Finalizar: Pronto, a partir da aprovação a FTD vai te manter informado do status da entrega. 

Observação: Ao final de todo processo o cliente receberá o e-mail com link para acessar as 

promoções da SAMSUNG E KALUNGA 

 

 

 

http://ftdcomvoce.com.br/

