
 

 
 
 

2023 
1º Ano do Ensino Fundamental 

 

LIVROS DIDÁTICOS: trazer os livros até 14/3 
• CARVALHO, Heloisa Silva de; CUNHA NETO, Jorge Silvino da. Ensino Religioso: volume 1. 1. 

ed. São Paulo: FTD, 2017. 117 p. (Sistema Marista de Educação; 1). Edição revisada 

• SMOLE, Kátia Cristina Stocco; DINIZ Maria Ignez de Souza Vieira; MARIM Vlademir. Faça 
matemática, 1º ano: partes 1 e 2 – 2.ed. – São Paulo: FTD, 2020. 

• DEMASI, Angélica Alves Prado; Hülle, Cristina Tibiriçá. Faça língua portuguesa: partes 1 e 2 : 
1º ano. 1.ed. – São Paulo: FTD, 2020. 

• Kit Evolution Anos Iniciais Take Off 1 – StandFor – FTD (material será entregue aos 
estudantes) 

 
   LIVROS LITERÁRIOS: todos identificados 

    

 

 
BRUM, Carlos Augusto Pessoa de. Cadu aprende a ler. BR 1 Editores, 2019. 

 

 

 
BRUM, Carlos Augusto Pessoa de. Cadu na Festa do Caderno. BR 1 Editores, 2020. 
 

   

 

BUCHWEITZ, Donaldo. O Varal das sílabas. Ciranda Cultural, 2022. 
 

 

 
 
NASCIMENTO, Cristiane Smaniotto.  A Lata Encantada. Farol, 3 Editores. 

 

MATERIAL ESCOLAR: 
Material para ficar no armário da sala de aula: 
*Entregar conforme cronograma abaixo em sacolas grandes identificadas: 

23/2/2023 – quinta-feira: 

• 01 pacote de 100 folhas de papel branco - tamanho A4 

• 01 pacote de folhas A3 branca/Canson 

• 01 pacote de folhas coloridas A4 (cores vibrantes) 

• 10 folhas de desenho tamanho A4 - 180g 

• 01 rolo de papel crepom (qualquer cor) 

• 01 caderno grande (máximo de 96 folhas, espiral) 
• 01 caderno pequeno (48 folhas, espiral – para Inglês) 

• 01 caderno de desenho (folha A4 – para Música) 

• 02 tubos de cola líquida 120 g (um tubo fica na mochila) 



 

 
 
 

• 01 caixa de cola colorida 

• 03 colas bastão (1 tubo fica na mochila) 

• 03 caixas de massinha de modelar Super Soft (12cores) 
• 01 lixa 

• 01 pacote de palito de churrasquinho 

• 01 pacote de pratinho de papelão pequeno 

• 01 pacote de limpador de cachimbo (cores variadas) 

24/2/2023– sexta-feira: 

• 01 caixa individual de Material Dourado 

• 01 camiseta G – manga comprida ou um avental (p/pintura) 

• 02 revistas velhas (para recorte) 

• 02 dados pequenos 

• 05 envelopes – tamanho A4 

• 01 livro de literatura infantil (sugestão de editoras: FTD; Salamandra; Moderna; 
Ciranda Cultural; Editora SM; Editora Cassol; Editora do Brasil) 

• 03 revistas: COQUETEL PICOLÉ passatempos educativos. Rio de Janeiro: Coquetel: 
Ediouro/Nível fácil 

• 01 pasta fina com elástico 

• 01 instrumento de percussão  (chocalho, pandeiro ou meia lua – para aulas de Música) 

• 01 jogo(de acordo com a faixa etária/aguardar orientações da professora na 1ª 
reunião de pais) 

• 01 jogo de Lego 

Material para ter no estojo e na mochila (desde o 1º dia de aula /todos os materiais 
devidamente identificados): 

• 01 tesoura sem ponta 

• 02 lápis (apontados) 

• 01 caixa de lápis de cor (identificados um a um) 

• 01 borracha 
• 01 apontador com reserva 

• 01 conjunto de canetinhas hidrocor (identificadas uma a uma) 

• 01 caixa de giz de cera (identificados um a um) 
• 01 tubo de cola líquida 120g 

• 01 cola bastão 

OBSERVAÇÕES: 
• Nos dias 23 e 24/2/23 será realizado o PERÍODO DE ADAPTAÇÃO, no qual os 

estudantes serão dispensados às 16h30.  

• No dia 22/2 haverá aula somente para estudantes novos. Neste dia o horário de saída 
será às 16h30. 

• O colégio realizará a entrega do material didático de Língua Inglesa – Projeto StandFor 
– FTD, na primeira semana de aula para os estudantes. 

• Para as aulas de Educação Física os estudantes devem estar com calçado adequado 
para a prática esportiva e trazer uma garrafa de água. 
 

REUNIÃO DE PAIS 
Data: 1º de março (posteriormente seguirão maiores informações). 
Reunião do TURNO INTEGRAL para os interessados:  9  de março (posteriormente seguirão 
mais informações). 



 

 
 
 
 
 
 
 

Acesse a loja Online - 

compre.ftd.com.br e digite o 
código 14559 quando 
solicitado. Plataforma 
disponível a partir de 19/12/22. 


