
 

 

 

 

 

ENSINO FUNDAMENTAL – 1º ANO 
 

LIVROS DIDÁTICOS 

Os livros didáticos de Ensino Religioso, Língua Inglesa, 
Língua Portuguesa e Matemática já estão inclusos na 
mensalidade e os estudantes receberão em sala de 
aula no início do ano letivo.  

LIVROS DE LITERATURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Narizinho e o Príncipe Escamado – Monteiro 
Lobato – Editora FTD 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. O sapato que miava – Sylvia Orthof – Editora FTD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Por um mundo mais bacana – Lucia Reis – Editora 

FTD 

VENDA DOS LIVROS 

Não haverá venda presencial no colégio, por isso, os 
livros literários podem ser adquiridos em qualquer 
livraria, plataformas digitais, bem como emprestados 
ou na biblioteca do colégio. Também poderão ser 
comprados de forma online, através do site 
ftdcomvoce.com.br. Para isso, é preciso fazer o 
cadastro e utilizar o cupom: FTD22RSEMS.  

O site da FTD estará disponível para compra a partir 
do dia 10/01/22. A entrega será no endereço 
informado pelo responsável de acordo com o 
cadastro feito no site, sem custo de frete. Para 
compras até dia 31/02/22 os responsáveis terão a 
possibilidade de parcelamento em até 10x. 

 

MATERIAL ESCOLAR – USO PESSOAL (devidamente 
identificados com o nome do (a) estudante – esse 
material ficará com o estudante e não será 
compartilhado com outros) 

• 1 caderno de desenho 
• 1 caderno grande – 96 folhas – sem espiral – capa 
dura 
• 3 lápis  
• 1 apontador com depósito 
• 2 borrachas brancas macias 
• 1 caixa de lápis de cor 
• 1 caixa de giz de cera – 12 cores 
• 1 caixa de canetas hidrocor – 12 cores 
• 1 tesoura sem ponta 
• 1 tubo de cola bastão (20g) 
• 1 tubo pequeno de cola líquida 
• 1 pasta plástica fina com elástico tamanho ofício 
(ficará sempre na mochila) 
• 1 régua de 30cm 
• 2 estojos ou 1 estojo com divisórias para guardar 
os materiais de pintura, desenho e de escrita. 
 
MATERIAL ESCOLAR – USO COLETIVO 

• 1 bloco de folhas de desenho branco A3 (140g) 
• 50 folhas de papel colorido A4 (cores neon) 
• 50 folhas A4 de desenho (60g) 
• 1 aquarela de 12 cores 
• 1 jogo pedagógico com letras, palavras e imagem. 
• 1 jogo com letras móveis – alfabeto 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVAÇÕES 

• Cada estudante deverá portar diariamente sua 
squeeze (garrafa de água); 
 • O uso do uniforme é obrigatório em todos os 
níveis de ensino; 
• Demais materiais poderão ser solicitados de acordo 
com os projetos que serão estudados. 
 

COLOQUE NA AGENDA 

• Início do ano letivo:  
Estudantes novos – 21/2 
Todos os estudantes – 22/2 

 


