
 

 

 
 

ENSINO FUNDAMENTAL - 1º ANO  
MATERIAL ESCOLAR 

 
MATERIAIS PARA USO DIÁRIO  
→ Deve estar com nome completo do estudante, ser trazido diariamente na mochila  
 

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). 
o Tesoura ponta redonda. 
o Massa de modelar – 1 pacote.  
o Papel para desenho A4 – 1 bloco.  

 

o Papel, folha branca, formato A4 – 1 pacote. 
o Papel, folha colorida, formato A4 – 1 pacote. 
o Tinta guache pequena com 6 unidades. 
o Material dourado (INDIVIDUAL PEQUENO). 
o 1 Pincel (IDENTIFICADO). 
o 1 Camiseta para pintura (IDENTIFICADA). 
o 1 pacote de folha A3. 
o 2 Gibis. 
o Alfabeto móvel (LETRAS MAIÚSCULAS). 
 

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. 
 

Os livros didáticos das editoras FTD e Moderna poderão ser adquiridos de forma on-line. 
EDITORA FTD 

Acesse: ftdcomvoce.com.br é preciso fazer o cadastro e utilizar o cupom FTD21RSMSM  
O parcelamento poderá ser feito em até 8 vezes, no cartão de crédito, e comprando até 31/1/2021, poderá ser 
parcelado em até 10x sem juros. 
O site estará disponível para compra a partir do dia 14/12/2020.  
A entrega será feita diretamente no endereço registrado. 

  
EDITORA MODERNA  
Acesse: www.modernacompartilha.com.br , e clique onde diz Compre Aqui. 
O site estará disponível a partir do dia 14/12/2020. 
Haverá condições especiais de parcelamento em até 10 vezes sem acréscimo e com desconto. O pagamento 
será aceito no Cartão de Credito de determinadas bandeiras. 
OBS: o site não aceita a função débito. 
Os livros serão entregues na escola mediante o voucher (comprovante de pagamento) nos dias 2 e 3/3/2021 
As compras devem ser feitas antecipadamente para ser feita à retirada na data acima. 

 

Os fornecedores autorizados de uniforme, são: 
 
• PRESCREEN - Rua 7 de setembro, 2063, Uruguaiana - RS, Telefones: (55) 3411-5326 e 9 9620 8958  
(somente camisetas e moletons). 
• Uniformes RM - Rua Gal. Câmara, 1299, Uruguaiana - RS, Telefone: (55) 3412-3548 (uniforme completo). 
 

 

 

Início do ano letivo: 

22/02/2021 

http://ftdcomvoce.com.br/
http://www.modernacompartilha.com.br/
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LIVROS DIDÁTICOS 

 

Ensino Religioso: 1º 
ano | Sistema Marista de 
Educação | Editora: 
FTD- Edição Revisada 
 

Língua Inglesa: Kids’ 
Web 1 – Paul Seligson 
Editora Responsável 
Izaura Valverde – 3ª 
edição. Editora: 
Richmond/ Moderna. 
 

ALFABETO DO PINO 
BRUM, Carlos Augusto 
Pessoa de. 
Br1 Editores. 2019 

                    

 
 
 
 
 
 
 
 

 


