
 

Material Escolar - 2019 

Ensino Fundamental /Anos Iniciais – 1º ano 

Material individual  

• 1 prancheta (tam A4) 

• 1 metro de passadeira emborrachada antiderrapante (43cm de largura) 

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

• 1 pasta aba com elástico/ plástica / formato ofício 

• 1 pasta catálogo / espiral ofício com 20 sacos plásticos/ tam A4 

• 1 caderno Grande - brochura/ capa dura/ 96 folhas – deixar em casa, na reunião as 

professoras explicarão o procedimento 

• 1 pote plástico pequeno (identificado) com tampa para guardar massa de modelar 

• 1 mochila 

• 1 lancheira 

• Agenda fornecida pela escola 

• 1 camiseta usada para atividades plásticas (sugerimos uma camiseta de adulto manga 

curta). 

Material de uso individual organizado em um estojo 

• 2 lápis de escrever      
• 1 apontador       
• 1 borracha      
• 1 tubos de cola bastão      
• 1 tesoura sem ponta  
*Repor os materiais sempre que necessário.     
 
Material de uso individual organizado em outro estojo 

• 1 caixa de lápis de cor (24 cores)   

• 1 caixa de giz de cera grosso (curto) 

• 1 conjunto de canetas/ hidrocor/ ponta grossa (12 cores) 

 

Material escolar de uso coletivo  

• 2 caixas de massa de modelar 

• 50 folhas brancas/ 170g/m-  tam A3 

• 25 folhas de papel canson Color Plus/Coloridas 180g/m- tam A4 

• 1 pincel nº6  

• 1 pincel n°12 

• 1 tinta PVA (100ml) para artesanato- (cor livre escolha)  

• 1 tubo de cola branca líquida (110g) 



 

• 1 cola bastão grande 

• 50 folhas de desenho branca/ 180g/m/tam A4 

• 2 telas de pintura/ tam 30x40cm  

• 1 pacote de palito de churrasquinho 

• 1 caneta preta permanente/ ponta média  

• 1 pacote de argila 

 

Livros didáticos  

• Língua Inglesa- Brick by Brick / Editora FTD (Hilani Mercadante) 1° ano 

• Matemática: Faça Matemática! Editora FTD (Kátia Stocco Smole, Maria Ignez Diniz, Vlademir 

Marim) 1º ano 

• Ensino Religioso: Ensino Religioso/ Sistema Marista de Educação/ Editora FTD (Heloísa Silva de 

Carvalho, Jorge Silvino de Cunha Neta) Volume 1 

Obras literárias de leituras obrigatórias  
• Título: O que é que tem no seu caminho? – Autora: Bia Villela, Editora Moderna 
• Título: O que será que tem de tudo um pouco? – Autora: Anna Cláudia Ramos, Editora FTD  
• Título: Bichodário – Autora: Telma Guimarães, Editora FTD  

OBSERVAÇÕES 

o  O material solicitado deverá ser entregue na data agendada, conforme cronograma que será 

enviado pela professora na primeira semana de aula. 

o  Materiais individuais devem ser identificados com o nome do estudante. 

ANO LETIVO 2019 

        O calendário completo será disponibilizado no site* a partir de janeiro. Abaixo, 
destacamos as principais datas: 

8/1 a 9/2 Matrículas para Turno Integral, Pós-Turno e Extraclasse, na Secretaria 

18/2 Início das Aulas – Novos estudantes 

19/2 

Início das Aulas – Estudantes veteranos 

Acolhida da Educação Infantil e 1º ano do EF (por agrupamento e horários 
diferenciados a serem comunicados) 

Início das aulas do Turno Integral e Pós-turno 

18 a 20/2  
Venda dos livros didáticos – Sala de Espelhos, no 2º andar do Ginásio (acesso 
pelo estacionamento) 

6/3 Início das Atividades Extraclasse 

24/7 a 4/8 Recesso escolar de inverno 

 

 Site www.colegios.redemarista.org.br/gracas  

http://www.colegios.redemarista.org.br/gracas

