
 

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 

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 liquida 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 Conjunto de tinta tempera guache com 12 cores 

03 Livros de Literatura Infantil (os nomes serão informados pela professora na reunião de pais em 

fevereiro) 

01 Bloco dobradura lumi ou flúor – 75 gramas 

01 Bloco Criativo (folha colorida dura) 

01 Pacote de folhas coloridas A4 (color set ou papel criativo) 

30 Folhas A3 branca 180 gramas  

50 Folhas A4 branca 180 gramas (desenho)  

01 Pote de massa de modelar grande 

01 Pincel (nº 4 ou nº 6) 

01 Pacote de prendedor de roupa de madeira 

01 Pacote de 100 palitos de picolé (ponta redonda) 

 

 

 

 

 



 

LIVRO DIDÁTICO: 

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

 

 

 

 

OBSERVAÇÕES: 

 

 Solicitamos que seja observada a marca do material, optando pela qualidade, durabilidade e 

fácil manuseio. 

 

 Os livros da FTD serão vendidos na escola - pela própria editora nos dias  

11 e 12 de fevereiro das 8h às 12h e das 13h30min às 17h30min. 

 

 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.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


