
 

 

 

1º ano | ENSINO FUNDAMENTAL  
 

MATERIAL ESCOLAR   
 
Para uso diário e individual (com nome completo do estudante): 

• 01 kit de alfabeto em EVA (letras móveis) acondicionado em saquinho zip lock 

• 01 pasta plástica com elástico. 

• 01 caixa de lápis de cor com 24 cores. 

• 01 caixa de giz de cera com 12 cores. 

• 01 conjunto de caneta hidrocor com 12 cores. 

• 01 pincel nº 14, ponta chata. 

• 01 caixa plástica de camisa escolar colorida. 

• 01 folha A4 de acetato transparente. 

• 01 caixa de tinta têmpera com 6 cores. 

• 02 caixas de massa de modelar com 12 cores (extra macia). 

• 02 pacotes de massa de EVA para artesanato (50 g). 

• 02 lixas d’água pretas grão 320. 

• 01 camiseta para atividades de pintura (tamanho adulto). 

• 01 pacote de biscuit (90 g). 

• 01 gibi. 

• 01 revista Picolé*. 
 
01 estojo simples e leve com: 

• 02 lápis grafite. 

• 01 apontador com reservatório. 

• 01 borracha branca (simples, sem detalhes e sem formatos diversificados). 

• 01 tesoura ponta redonda fio laser (observar lâmina para destro ou canhoto). 

• 01 pincel marcador permanente – ponta grossa. 

• 01 durex colorido ou decorado. 

• 02 colas bastão grande, 40 g. 

• 02 canetas marcadora à base de água, estilo Posca* (uso em qualquer superfície). 

• 02 tubos de cola branca 90 g com tampa removível. 
 

• PARA TRAZER QUANDO SOLICITADO:  

• Material Dourado – caixa grande 611 peças (o mesmo também será utilizado no 2º ano 
EF). 

• 01 pacote de 100 folhas de papel sulfite branco tamanho A4 75 g. 

• 01 pacote de 100 folhas de desenho tamanho A4 180 g. 

• 01 pacote de folhas brancas de desenho tamanho A3 120 g (solicitamos não dobrar). 

• 10 plásticos tamanho A4 com tarja furação universal. 

• 03 plásticos tamanho A3 com tarja furação universal. 

• 05 envelopes 114x162mm, tamanho carta, coloridos. 

• 04 envelopes tamanho A3 brancos. 

• 20 pratinhos pequenos de papelão nº 4. 

• 01 pacote de papel colorido tamanho A4 120 g. 



 

 
 

• 50 palitos de picolé. 

• 01 caixa de cola colorida com 6 unidades. 
 
 
 
ENTREGA DOS MATERIAIS 
Conforme informado na reunião de pais do dia 18 de fevereiro, os materiais deverão ser 
entregues à professora. 
 
LIVROS DIDÁTICOS 

LÍNGUA INGLESA 

 
Livro: Orbit 1 

Editora Richmond 
Autor: Editora Richmond 
Edição: 1ª Edição 
ISBN: 9788516107758 

  

ENSINO RELIGIOSO 

 
Livro: Ensino Religioso. Volume 1 – 1º ano – 
Sistema Marista de Educação.  
Autores: Heloisa Silva de Carvalho e Jorge 
Silvino da Cunha Neto  
Editora: FTD  
Edição: 1ª Edição 
ISBN: 9788596007702 

 

Adoções do 1º 
Trimestre 

 

• O que é que tem no seu caminho? Autor: Bia Villela. Editora: 
Moderna. 

• Onde começa a história? Autor: Marie-Louise Gay. Editora: 
Brinque-Book. 

 
Editora FTD: acesso ao site (código abaixo) 

 

 
 

O site www.ftdcomvoce.com.br estará aberto para acesso e compras das famílias a 
partir do dia 14/12/2020.  A entrega do material será na residência informada pela 

família no momento do cadastro no site. 



 

 
 
 
 
 
 
 
OBSERVAÇÕES 
 

• O uso de uniforme completo é obrigatório, bem como o uso de tênis e meias. 

• Colocar o nome do estudante em todo o material de uso diário, inclusive nos uniformes 
e guarda-chuvas. 

• O material de uso diário deverá ser reposto conforme for terminando. 

• Visando ao consumo consciente, sugerimos aproveitar alguns materiais do ano anterior 
(pastas, tesoura, régua etc.). 

• Pedimos especial atenção à mochila do estudante, buscando, desde a aquisição, um 
modelo simples e leve, colaborando, assim, para a diminuição do peso a ser 
transportado todos os dias.  

• * A sugestão de marcas ocorre em função da qualidade, durabilidade e facilidade de 
manuseio dos materiais, questões consideradas importantes para a faixa etária. 

 


