
 

ENSINO FUNDAMENTAL – 1º ANO 

 

• 1 caderno grande com 48 folhas, capa dura, SEM ESPIRAL e COM MARGEM EM 

TODAS AS FOLHAS; 

Atenção: Este caderno deve vir em pacote de presente, com identificação na capa do 

caderno e no pacote. A primeira folha deve estar em branco. Na segunda folha, a 

família deve fazer uma dedicatória surpresa para a criança referindo-se ao primeiro 

caderno. Tanto a identificação, como a dedicatória, devem ser escritas em LETRA 

BASTÃO (ex: A, B, C, D...). 

• 30 folhas - sulfite 60;  

• 1 pacote de folha de ofício A4 (colorida – fluorescente);  

• 1 transparência para retroprojetor; 

• 2 folhas de papel fotográfico; 

• 10 folhas de papel A3 branco sulfite 60; 

• 2 pastas finas com elástico;  

• 1 caneta para retroprojetor colorida (ponta média);  

• 1 caneta destaca texto; 

• 1 tubo de cola branca;   

• 1 régua de 20 cm; 

• 2 rolinhos de fita durex colorida; 

• 1 caixa de tintas têmpera guache; 

• 1 pincel n° 10; 

• 2 tubos de cola colorida; 

• 2 caixas de massinha de modelar (soft);  

• 1 pote vazio e identificado para guardar a massinha;  

• 1 jogo que tenha palavras ou sílabas (não jogo de letras);  

• 1 jogo de material dourado de madeira (unidade-dezena-centena); 

• 2 gibis; 

• Varal de Letras - Editora Moderna (Pode ser reaproveitado dos estudantes do ano 
anterior); 

• 1 camiseta para pintura (tamanho adulto);  

• 30 botões comuns; 

• 20 contas (pérolas, miçangas ou bolinhas) com furos grandes; 

• 2 meadas de fita cetim de cores diversas; 

• 2 dados; 

• Materiais para contagem (tampinhas, pedrinhas, conchinhas, sementes 
grandes...); 

• 1 foto da criança (15X21 – RECENTE). 
 
 
 



 

MATERIAL PARA TRAZER NA MOCHILA NO PRIMEIRO DIA DE AULA: 
 

• 4 lápis grafite apontados (não será aceito lapiseira);  

• 1 apontador com lixeira grande (de boa qualidade);  

• 1 borracha branca e macia;  

• 1 caixa de lápis de cor - 12 cores;  

• 1 conjunto de canetinhas - 12 cores;  

• 1 tesoura inox sem ponta e de boa qualidade (estudantes canhotos podem 
adquirir tesoura específica para o caso); 

• Garrafa com água (observar se a garrafa tem boa vedação); 

• 1 estojo com duas divisórias: 
Atenção: Para melhor organização das crianças, estes materiais devem vir 
identificados e organizados dentro do estojo. Sugerimos que sejam dispostos da 
seguinte maneira: em uma divisória do estojo, colocar as canetinhas e lápis de cor, na 
outra divisória a borracha, lápis de escrever, apontador e tesoura. 

 
LIVROS DIDÁTICOS: 
        • LÍNGUA PORTUGUESA – PRODUÇÃO DE TEXTO: Livro 1- Rosemeire Alves 1ª edição, 
2017 (Editora FTD) 
       • SISTEMA MARISTA DE ENSINO RELIGIOSO - 1º Ano - Edição Revisada (FTD) 

• MATEMÁTICA: FAÇA-1º ano, Katia Smolle. Ed. FTD. 2ª edição. 2020– Parte 1 e 2   
• CIÊNCIAS: FAÇA-1º ano, Geslie Coelho. Ed. FTD. 2ª edição. 2020– Parte 1 e 2  

        • VARAL DE LETRAS-Editora Moderna (Pode ser reaproveitado dos estudantes do ano 
anterior) 
      • LÍNGUA INGLESA: COLEÇÃO ENGLISH FUN FOR KIDS-BOOK 1   
 
MEF Plantão de vendas: de 4 a 18 de fevereiro de 2021  
Endereço: Avenida Salgado Filho, 119 – Erechim   
Horário: 13h15 às 19h 
 
OBSERVAÇÕES:   

• AQUISIÇÃO DOS LIVROS: Seguem as orientações para a aquisição dos livros (da Editora 
FTD) na Loja Virtual da Editora FTD: 

                Acessar o site ftdcomvoce.com.br, fazer o cadastro e utilizar o código de acesso 
FTD21RSSMS (código único para cada escola) que destinará para a aquisição dos materiais 
solicitados pelo Colégio Marista Medianeira. O material será entregue no endereço informado 
pelo responsável de acordo com o cadastro feito no site. O site estará disponível para compra 
a partir do dia 14/12/2020. A venda do material didático acontecerá somente de forma 
online, conforme orientação acima. 

• Todos os livros devem ser identificados em letra bastão na página da frente, para evitar 
trocas e extravios. 

 



 

• O uso do uniforme é obrigatório e diário. Encomendar com antecedência e identificar as 

jaquetas com o nome na etiqueta interna. Disponível na Manri Confecções – Rua Pedro 

Álvares Cabral, 832 – Fone 3321 0000; Lojas Clanel – Rua Pedro Álvares Cabral, 20 - Fone 

3321 5274; e Mafini Confecções - Av. Presidente Vargas, 145 - Centro, Fone 3321 4798. 

• Trazer diariamente uma garrafa para água. 

 


