
 

1º Ano do Ensino Fundamental 
 

LIVROS DIDÁTICOS: (trazer os livros até 8/3) 
  LEAGUE of heroes. v. 1. São Paulo: StandFor, 2020. 

CARVALHO, Heloisa Silva de, CUNHA NETO, Jorge Silvino da. Ensino Religioso: v.1. São Paulo: 
FTD (Sistema Marista de Educação). Edição revisada 
BURITI Plus Português: Caderno de atividades 1. 1.ed. São Paulo: 
Moderna, 2019.  
BURITI Plus Matemática: Caderno de atividades 1. 1.ed. São Paulo: 
Moderna, 2019. 

 
LIVROS LITERÁRIOS: (todos identificados) 
1º trimestre: 

PIEDADE, Amir. O Aniversário do Seu Alfabeto. São Paulo: Cortez, 2015. 
2º trimestre: 
ROCHA, Ruth. O menino que aprendeu a ver. São Paulo: Salamandra, 2013. 
3º trimestre: 
ROCHA, Eliandro. A Ponte. São Paulo: Callis. 

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

 

23/2/2021 – terça-feira: 

• 1 pacote de 100 folhas de papel branco tamanho A4 

• 1 pacote de 50 folhas A3 branca/Canson (180g) 

• 1 pacote de papel color set ou canson (tamanho A4) 

• 20 folhas de desenho tamanho A4 - 180 g 

• 1 caderno grande (máximo de 96 folhas, espiral) 
• 1 caderno sem linhas (Caderno dado pela escola intitulado “Meu 1º caderno – 1º ano 

do EF”) 
24/2/2021 – quarta-feira: 

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

• 1 pincel nº 18 

• 1 caixa de cola colorida 

• 3 colas bastão (1 tubo fica na mochila) 

• 1 caixa de tinta têmpera pequena (06 cores) 

• 3 caixas de massinha de modelar SUPER Soft (12 cores) 

• 1 tela branca – tamanho 30 cm x 40 cm (p/pintura) 

• 2 lixas 
25/2/2021– quinta-feira: 

• 1 caixa individual de Material Dourado 

• 1 camiseta G – manga comprida (p/pintura) 
• 3 envelopes pardos (tamanho A4) 

• 2 revistas velhas (para recorte) 

• 2 embalagens individuais de bolinha de sabão 

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

• 2 revistas: COQUETEL PICOLÉ passatempos educativos. Rio de Janeiro: Coquetel: 



 

Ediouro/Nível fácil 

• 2 gibis 

• 1 pasta fina com elástico 

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

• 1 jogo de quebra-cabeça (com peças grandes) 
 

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

• 1 tesoura sem ponta 

• 2 lápis (apontados) 

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

• 1 borracha 
• 1 apontador com reserva 

• 1 conjunto de canetinhas (identificadas uma a uma) 

• 1 caixa de giz de cera (identificados um a um) 

• 1 tubo de cola líquida 120 g 

• 1 cola bastão 

OBSERVAÇÕES: 
• Nos dias 22 e 23/2/21 será realizado o PERÍODO DE ADAPTAÇÃO, no qual os 
estudantes serão dispensados às 16h.  

• No dia 22/2 haverá aula somente para estudantes novos. 

• Adquirir somente o Caderno de Atividades da coleção Buriti Plus Português e Buriti 
Plus Matemática – 1ª edição, 2019. 

• Ensino Religioso – adquirir somente o livro da edição revisada. 

• 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: 2 de março, às 19h (reunião online – será informado o link da reunião 
posteriormente). Reunião do TURNO INTEGRAL para os interessados: 8 de março, às 19h 
(reunião online – será informado o link da reunião posteriormente). 

 
Para sua maior comodidade, você pode adquirir os materiais sem 
sair de casa, através do site: ftdcomvoce.com.br. 
 
É preciso fazer o cadastro e utilizar o Código de Acesso 
FTD21RSMSP (código único gerado para cada escola).   
 
A data de abertura do e-commerce é dia 14 de dezembro. Obs.: A 
entrega será no endereço informado pelo responsável, de acordo 
com o cadastro feito no site. 

http://ftdcomvoce.com.br/


 

 


