
 
 

ENSINO FUNDAMENTAL - 1º ANO 
 
LIVROS DIDÁTICOS 
o Ensino Religioso - Volume 1-  1º Ano EF. Sistema Marista de Educação. 
o Kids Web. Inglês 1º Ano. Ana Lúcia Minitello. Editora Moderna Richmons.  
o Projeto Buriti- Caderno de atividades: Matemática. 1º Ano E.F. Editora Moderna. 4ª edição. 2017. 
o Projeto Buriti- Caderno de atividades: Português. 1º Ano E.F. Editora Moderna. 4ª edição. 2017. 
 
LIVROS DIDÁTICOS (sugestão) 
o Cadu aprende a ler. Carlos Alberto Pessoa de Brum. 3ª Edição. BR1 Editores, 2016. 
 
 
MATERIAL ESCOLAR  
 
MATERIAIS PARA USO DIÁRIO  
 Deve estar com nome completo do estudante, ser trazido diariamente na mochila e ser reposto 

conforme for terminando. 
o Apontador duplo com reservatório. 
o Borracha plástica branca (simples, sem detalhes e sem formatos diversificados). 
o Caderno grande (máximo 100 fls) para o 1º trimestre. s/ picote e com espiral- 1 unidade.  
o Cola bastão grande 40g 
o Lápis de cor (1 caixa). 
o Lápis preto (2 unidades). 
 
Materiais (identificados) que deverão ser entregues no dia que será agendado com as 
professoras 
o Fita crepe larga – 1 unidade. 
o Massa de modelar - 2 pacotes.  
o Papel para desenho A4 - 3 blocos.  
o Papel, folha colorida, formato A4  – 3 pacotes. 
o Tecido de algodão (listrado, xadrez ou floral) - 60 cm.  
o Tesoura ponta redonda fio laser (observar lâmina para destro ou canhoto). 
o Tinta guache (cor a escolher).   
 
Observação:  o nome do estudante deve ser colocado em todo o material de uso diário, inclusive nos 

uniformes e os materiais que venham a ser solicitados pela escola. 
 
 

A venda promocional de livros didáticos das editoras FTD e MODERNA acontecerá nos dias 27 
e 28/2/19, nas dependências da escola, na parte da manhã das 7h45 às 12h e, à tarde das 13h30 
às 18h30. 

 
Os fornecedores autorizados de uniforme, são: 
• PRESCREEN - Rua 7 de setembro, 2063, Uruguaiana - RS, Telefones: (55) 3411-5326 e 9 9620 8958 

(somente camisetas). 
• Uniformes RM - Rua Gal. Câmara, 1299, Uruguaiana - RS, Telefone: (55) 3412-3548 (uniforme 

completo). 
 
 
 

Início do ano letivo: 

18/2/2019 

javascript:void(0)
javascript:void(0)

