
 

ENSINO FUNDAMENTAL - 1º ANO 

 

MATERIAL A SER COLOCADO NA MOCHILA (com nome completo do 

estudante). 

01 Lancheira 

01 Guardanapo de tecido para o lanche 

01 Garrafinha para água 

Agenda Escolar (fornecida pela escola) com os dados de identificação preenchidos pelos 

pais. 

 

MATERIAL ESCOLAR: (Todos os materiais deverão estar identificados): 

 

* Os estudantes receberão no 1º dia de aula, um caderno personalizado da escola. 

01 Estojo com 3 repartições (1ª repartição: 2 lápis, 1 borracha, 1 apontador, 1 cola bastão, 

1 tesoura sem ponta; 2ª repartição: lápis de cor; 3ª repartição: canetinhas hidrocor) 

01 Caderno de desenho grande capa dura aspiral 

02 Lápis de escrever 

01 Caneta permanente ponta grossa preta 

01 Borracha 

01 Apontador 

01 Dado pequeno 

01 Tesoura sem ponta (observar destro ou canhoto) 

01 Cola bastão grande 

01 Cola líquida grande 

01 Caixa de lápis de cor de 12 cores (com nome em cada lápis) 

01 Estojo de canetinhas com 12 cores (com nome em cada canetinha) 

01 Bloco dobradura lumi ou flúor – 75 gramas 

01 Bloco Criativo (folha colorida dura) 

20 Folhas A3 branca 180 gramas  

01 Pote de massa de modelar grande 

01 Pacote de 100 palitos de picolé (ponta redonda) 

 

 

 



 

 

 

LIVROS DIDÁTICOS: 

ENSINO RELIGIOSO: Sistema Marista de Educação 1º ano – Editora FTD – Edição 

Revisada 

LÍNGUA PORTUGUESA: Porta Aberta para o Mundo Língua Portuguesa 1⁰ ANO. Autor: 

Isabella Carpaneda. EDITORA FTD S/A 2019. 

MATEMÁTICA: Porta Aberta para o Mundo Matemática 1⁰ ANO. Autores: Marília 

Centurion; Junia La Scala; Arnaldo Rodrigues. EDITORA FTD S/A 2019. 

 

➢ Etiquetar todas as capas dos livros e cadernos com o nome do estudante. 

 

➢ Em função da pandemia os livros da Editora FTD serão comercializados 

exclusivamente por E-commerce. Acesse o site:  www.ftdcomvoce.com.br use o 

código FTD21RSUNB para acessar a lista de material didático e efetuar a compra. 

 

 

OBSERVAÇÕES: 

 

✓ Em relação aos materiais solicitamos que seja observada a qualidade, a durabilidade 

e que seja de fácil manuseio. 

 

✓ Os materiais deverão ser entregues conforme agendamento prévio com a professora 

em fevereiro. 

 

✓ O uso de uniforme é obrigatório da Educação Infantil ao 3º Ano do Ensino Médio. 

 

✓ Colocar o nome do estudante em todas as peças do uniforme, guarda-chuva e 

mochilas.  

 

 

 

 
 

 

http://www.ftdcomvoce.com.br/

