
 

 

 

 

 

ENSINO FUNDAMENTAL – 1º ANO  

MATERIAIS PARA ENTREGAR NO DIA 11/02/2022, no horário das 13h30 às 

16h 

• 50 folhas - sulfite 60;  

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

• 2 transparências para retroprojetor; 

• 2 folhas de papel fotográfico; 

• 15 folhas de papel A3 branco sulfite 60; 

• Um caderno pequeno capa dura sem espiral (48 folhas)  

• 1 pasta fina 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; 

• 1 tela de pintura 50x30 cm; 

• 2 tubos de cola colorida; 

• 2 caixas de massinha de modelar (SOFT);  

• 1 pote vazio e identificado para guardar a massinha;  

• 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 dados; 

• Materiais para contagem (tampinhas, pedrinhas, conchinhas, sementes 

grandes...); 

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

*Todos os materiais listados anteriormente devem ser entregues, COM 

IDENTIFICAÇÃO, no dia 11/02/2022 entre 13h30 e 17h30 na sala de aula. 

OBS: Neste dia, a professora estará na sala de aula, exclusivamente, para 

receber o material escolar e organizá-lo. Solicitamos que as famílias atentem 

para esta data e não tragam estes materiais no primeiro dia de aula, pois a 

atenção será destinada à acolhida das crianças. 

 

MATERIAIS 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); 

• Garrafa para 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 e 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) 

•LIVRO DIDÁTICO DE LÍNGUA INGLESA: 

Coleção English Fun for Kids and Teens - Book 1 - PAB - Perform Abilit Bilíngue 

A venda ocorrerá através do site https://loja.performbilingue.com.br/ e a 

entrega acontecerá na primeira semana de aula diretamente na escola. 

O site estará disponível para aquisição a partir do dia 15/01/2021. 

• AQUISIÇÃO DOS LIVROS FTD:  

Acessar o site www.ftdcomvoce.com.br, fazer o cadastro e utilizar o cupom com 

o código do colégio FTD22RSSMS, (cupom 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 10/01/22.  

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 diário e obrigatório. Encomendar com antecedência e 

identificar a jaqueta com o nome na etiqueta interna da mesma. Disponível na 

Manri Confecções – Rua Pedro Álvares Cabral, 832 – Fone: 3321-0000; 

Confecções Clanel – Rua Pedro Álvares Cabral, 20 - Fone: 3321 5274 e MF 

Confecções - Av. Presidente Vargas, 145 – Fone: 3321 4798. 

• Trazer diariamente uma garrafa para água. 

https://loja.performbilingue.com.br/

