
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º dia de aula: 27/01/2020 – 2ª Feira 

Horários: 

- Turma da Manhã: das 7h às 11h30 

- Turma da Tarde: das 13h30 às 18h00 

 

Livros de literatura: 

 

Projeto Cultivando Leitores FTD (O kit personalizado desse projeto, contendo os 3 títulos abaixo, pode 
ser adquirido por meio do site www.listadematerialonline.com.br ou na editora FTD (Rua São José, 123 – 
Centro, se a família desejar). 

 

 A CHUVARADA – ISABELLA E ANGIOLINA- FTD 

 NOSSOS LIVROS – PETER CARNAVAS - FTD 

 NUMERÓDROMO – TELMA GUIMARÃES - FTD 

Livros didáticos: 

 

O livro de Matemática (Coleção Faça, FTD, 1º ano) e de Ensino Religioso (Sistema Marista de 
Educação, 1º ano), adotados pela Rede Marista de Colégios, serão entregues às famílias pelo 
colégio, no período de 21 a 23/01/20, das 8h às 17h e no dia 25/01/20 (sábado), das 8h às 12h. 

 

Materiais diversos: 

 

 01 Agenda Escolar 2020. Sugestão de modelo: espiral, tamanho aproximado de 22cm X 14 cm 
 02 potes de massa para modelar 500 g qualquer cor (1 para cada semestre) 
 01 pote massa cerâmica para modelar branca 500gr 
 01 tinta acrílica com 500 ml (qualquer cor)  
 50 folhas de papel sulfite A3 40g 
 01 bloco Papel Cartonado Colorido 235x325mm - 30 folhas 
 01 bloco Papel Criativo A4 85g/m² Color  
 01 bloco Papel Textura Visual - 180g/m2 
 01 estojo de 3 zíperes  
 01 caderno (brochurão, com margem, capa dura, lisa, 48 folhas AMARELO) 
 01 caderno (brochurão, com margem,  capa dura lisa, 96 folhas  VERMELHO) 
 05 canetas de retroprojetor: 01 colorida e 04 pretas (para produção da criança) 
 01 caixa de canetinha hidrocor grossa - lavável com 12 cores  
 01 caixa de giz de cera grosso com 12 cores  
 01 pincel: chato nº 14 
 01 caixa de lápis de cor (24 cores) (colocar nome em cada unidade)  
 06 lápis grafite nº 2 (Colocar nome em cada unidade. Quantidade suficiente para repor ao longo do 

ano em sala)  

Entrega dos materiais e 
reunião de pais 

DATA 

23/01/2020 – 5ª feira 

Turma da Manhã: 8h30 

Turma da Tarde: 14h30 

LOCAL Sala de aula 

    Lista de Materiais do(a) Aluno(a)  

do 1º ano do Ensino Fundamental 

http://www.listadematerialonline.com.br/


 
 
 

 04 borrachas macias grandes (brancas) (colocar nome em cada unidade. Quantidade para repor ao 
longo do ano)  

 01 apontador (com depósito, com nome)  
 01 tesoura escolar de aço inox sem ponta (gravar o nome)  
 01 frasco de cola 120 g (colocar nome em cada unidade)  
 01 frasco de cola gel 63g  (colocar nome em cada unidade) 
 03 envelopes A3 Kraft (colocar nome em cada unidade – para organização dos trabalhos individuais 

diversos)  
 01 pasta polionda com elástico (2cm) AZUL - de uso diário, para guardar caderno e/ou tarefa de casa)  
 01 pasta transparente com trilho, contendo 20 plásticos grossos transparentes de 4 furos cada (para 

organização individual de trabalhos).  
 01 tela para pintura 40 cm x 60 cm  
 02 m de tecido algodão cru – suporte artístico para trabalhos individuais e coletivos.  
 01 estojo de tinta aquarela com 12 cores (para aulas artísticas diversas) 
 01 metro de tecido estampado- chita – (para uso em atividades artísticas, podendo ser coletado 

usado)  
 01 tinta nankin na cor  preta – 20 ml 
 01 régua de acrílico transparente de 30 cm  

 
 
LISTAS DE MATERIAIS QUE PODEM SER 
USADOS/REUTILIZADOS/REAPROVEITADOS/COLETADOS) 

 
 01 revista para recorte 
 01 gibi infantil em bom estado 
 Objetos em desuso: chaves, objetos antigos, lixo eletrônico (celulares antigos, teclado de computador 

em desuso, entre outros), roupas e acessórios. (Objetivo é compor ambientes de aprendizagem, 
oportunizar criações com o princípio da sustentabilidade) 

 01 camiseta tamanho P adulto para momentos de pintura 
 
 

OBSERVAÇÕES: 

 

1. Todo material deve ser etiquetado e identificado.  

2. Os materiais do ano passado, que estiverem em bom estado, poderão ser reaproveitados. Evite o 

consumo desnecessário. 

 


