
 

 
 
 
 

 

1º ANO | ENSINO FUNDAMENTAL 
 

 
PARA USO DIÁRIO (trazer na mochila com nome completo do estudante): 
 

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

 01 pasta plástica fina 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 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, 40g

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

 02 tubos de cola branca 90g com tampa removível



 PARA TRAZER QUANDO SOLICITADO (identificado com nome completo do estudante): 



 01 caixa plástica de camisa escolar colorida

 01 camiseta para atividades de pintura (tamanho adulto)

 01 pacote de 100 folhas de papel sulfite branco tamanho A4 75g
 01 pacote de 100 folhas de desenho tamanho A4 180g

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

 01 pacote de papel colorido tamanho A4 120g

 01 folha A4 de acetato transparente (solicitamos não enrolar)

 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 caixa de tinta têmpera guache com 12 cores

 01 caixa de têmpera guache com efeito neon com 06 cores

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

 02 pacotes de massa de EVA para artesanato (50g)
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 02 lixas d’água pretas grão 320

 50 palitos de picolé

 Uma tela para pintura – tamanho 16X22

 01 pacote de biscuit (90g)



LIVROS DIDÁTICOS: 





LIVROS DE LITERATURA: 

 
 Elefante Letrado – plataforma digital com o propósito de desenvolver o 

hábito de leitura e a compreensão leitora.

 Leitura obrigatória – serão solicitados até três livros por semestre.



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.
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Editora FTD: desconto exclusivo no site, utilizando o seguinte código: FTD22RSNSR 
 
O site http://www.ftdcomvoce.com.br estará aberto para acesso e compras das famílias a partir 
do dia 20/12/2021. A entrega do material será na residência informada pela família no momento 
do cadastro no site. 
 
 
Editora Moderna: desconto exclusivo no site (https://loja.moderna.com.br/), utilizando o 
seguinte código PIN para o 1° ano dos Anos Iniciais: IMSMUS 
 
Desconto Adicional:  

 Para pedidos efetuados no mês de novembro – 5%: MARISTANOV  

 Para pedidos efetuados no mês de dezembro – 3%: MARISTADEZ  



https://loja.moderna.com.br/

