
 

 
 
 
 

 
1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 
 

MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL 
Importante: solicitamos identificação em todos os materiais, com o nome completo e a 
turma do(a) estudante. 
 

• 01 caderno de desenho tamanho ofício com 50 folhas, gramatura 180 (espiral e de 
capa dura); 

• 01 conjunto de canetas hidrográficas (ponta grossa); 

• 01 estojo contendo: 03 lápis pretos, 01 apontador com depósito, 01 borracha, 02 

colas bastão grossa e 01 tesoura sem ponta (observar a lâmina para destro ou 

canhoto); 

• 01 caixa de lápis de cor (12 cores); 

• 01 pasta de plástico para o tema (tamanho ofício); 

• 01 camiseta de manga curta, tamanho adulto (pode ser usada), para atividades com 
pintura; 

• 01 conjunto (com 111 peças) de material dourado para Matemática (de madeira); 

• 01 guardanapo de tecido para o lanche; 

• 01 pasta com 100 sacos plásticos grossos; 

• 01 caixa de giz de cera grosso; 

• 05 sacos de plástico tamanho ofício grosso com furo. 
 

LIVROS DIDÁTICOS 
 

• Ensino Religioso – 1º ano – Sistema Marista de Educação – Editora FTD. Edição 
revisada. 

• Matemática - Coleção Grandes Autores Matemática V (1). Joamir Roberto de 

Souza. 1 Edição. FTD 2018. 

 
 
OBRAS LITERÁRIAS 
 

• BRUM, Carlos Augusto Pessoa de. Alfabeto do Pino. Porto Alegre: BR1, 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Atenção: Os materiais de uso coletivo serão solicitados posteriormente, visto que, a realização 
das atividades levará em conta os protocolos e exigências sanitárias relativas ao momento 
vivido.  
 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES 
 

• A aquisição dos livros da Editora FTD pode ser realizada também pelo e-commerce, a 
partir de 14/12/2020, através do site www.ftdcomvoce.com.br. Ao entrar no site, é 
necessário fazer o cadastro e utilizar o Código de Acesso: FTD21RSCMI; 

• A agenda escolar (fornecida pelo colégio no início do ano letivo) é de uso diário, devendo 
sempre ser portada pelo(a) estudante;  

• O uso do uniforme completo é obrigatório, devendo ter suas peças identificadas com o 
nome completo do(a) estudante;  

• Para a prática de Educação Física, é necessário o uso do uniforme e tênis;  

• O Guia Escolar 2021 estará disponível no site do colégio (maristaipanema.org.br) até o 
dia 30/12. 

• Entrega do selo de acesso ao estacionamento 2021 a partir de 18/2. 
 
DATAS IMPORTANTES PARA O INÍCIO DO ANO LETIVO 
 

• 19/2 – Reunião de pais do 1º ano EF  -18h30 - Online 

• 22 e 23/2- diálogos com as famílias do 1º ano EF (Por agendamento) 

• 24/2 - Adaptação 1º ano EF - Estudantes e famílias: 
 

Grupo 1 - 13h20 às 15h  

Grupo 2 - 16hàs 17h40  

(conforme agendamento) 

 

• 25/2 - Adaptação 1º ano EF – Estudantes 

 

Grupo 1 - 13h20 às 15h  

Grupo 2 - 16h às 17h40  

(conforme agendamento) 

 

• 26/2 - Adaptação 1º ano EF, das 13h20 às 16h (Horário reduzido) 

• 1º/3-Início das aulas normais para 1º ano EF 

 

 
 
 
 


