
 
 
 
 

1º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 
 
31/01: Acolhida dos alunos novos   
 
31/01: Reuniões para as entregas dos materiais 
           Turmas da manhã: 7h20 
           Turmas da tarde: 13h20 
            Local: Salas de aulas 
 
03/02: Acolhida dos alunos veteranos e início do ano letivo 
 

Quantidade Item 

01 
Caderno de capa dura pautado (50 folhas – grande), sem estampa 
(brochura) 

01 Caderno de capa dura meia pauta (100 folhas – grande),  brochura 

01 Estojo 

01 Caixa de lápis de cor com 24 cores (Repor quando necessário) 

01 
1 apontador – 2 borrachas brancas – 2 lápis grafite nº 2 (Repor quando 
necessário) 

01 Régua de 30 cm (acrílica ou de madeira). Evitar as réguas de silicone. 

01 
Estojo de canetinha hidrográfica regular, com 24 cores (Repor quando 
necessário) 

01 
Tesoura sem ponta – (com o nome da criança gravado). Escolher a 
tesoura de acordo com a mão que a criança utiliza para escrever. 

01 Pasta polionda fina com elástico 

01 
Blocos de papel criativo para corte, colagem e montagem, (45 folhas) 
colorido 120 gm 

01 
Blocos de papel criativo para corte, colagem e montagem, (45 folhas) para 
Arte 

02 Caixas de massa de modelar com 12 cores (evitar a supermacia) 

03 Tubos de cola branca 90 g. 

01 Cola em bastão grande (Repor quando necessário) 

02 Tubos de cola colorida dimensional 3D 

01 Pincel chato escolar nº 16 



01 Livro de literatura apropriado à faixa etária. 

01 Bolsa (sugestão: as mais leves). 

01 Garrafa de água com o nome da criança 

 Toalha para o lanche com o nome da criança 

02 
Revistas para recorte (crescer, carros, recreio etc) “velhas”, gibis e jornais 
usados 

01 Bloco de papel A3 colorido 

01 Bloco de folha pautada 

100 Folhas de sulfite A4 (para impressão de atividades) 

02 Fitas adesivas coloridas 

01 
Pote plástico de sorvete (2 litros) vazio, garrafa pet (2 litros), lata de 
achocolatado (Nescau vazia) (TRAZER QUANDO SOLICITADO). 

01 
Uma camiseta velha de adulto para uso durante as atividades de pintura 
(com nome da criança) 

 
Alguns materiais serão solicitados no decorrer do ano.  EX.: potes de tinta guache. 

 
 

Livros Didáticos | Editora FTD Educação 

Os livros didáticos de Matemática e Ensino Religioso, adotados pela Rede Marista, serão 
entregues às famílias pelo colégio de 29 à 31/01/2020. 

 
 

Livros Paradidáticos 

Kit – Cultivando Leitores 1º ano 
FTD Educação 

 DIVERSIDADE 
        Tatiana Belinky 
        Ilustrações: Gilles Eduar 
        2ª edição - FTD. São Paulo – 2015 
 

 O JOGO DO PEGA – PEGA 
        Flávia Muniz 
        Ilustrações: Fabiana Salomão 
        Edição Renovada – FTD. São Paulo – 2012 
 

 O SABOR DA MAÇÃ 
        Regina Renó 
        1ª edição – FTD. São Paulo - 2013 

 
Observação: Todos os materiais devem ser identificados com o nome do aluno. 


