
                       LISTA DE MATERIAL ESCOLAR / 2021                             1º ANO 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

ESCRITA / MALETA DE ARTE / OUTROS  

MATERIAIS DE USO COLETIVO (Não etiquetar) 
 

*1 cx. de massa de modelar Soft - Acrilex 450g 
*1 unid. Massa de E.V.A. 10 cores para Modelagem 

*1 tubo de cola - Faber-Castell 90g 
*1 tubo de cola glitter (escolher cor) 
*1 pacote de pratos para bolo  
*1 pacote de colherzinhas descartáveis 

*1 pacote de lantejoulas (escolher cor) 
*1 marcador permanente ponta média - Acrilex (preto) 
*1 pacote de bexigas coloridas metalizadas (nº 9) 

*1 caneta para quadro branco (escolher cor) 

 
MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL (etiquetar) 

 

*10 Ecolápis Escolar Triangular - Nº2 - Faber-Castell 
*1 cx. lápis de cor Triangular - Faber-Castell 24 cores 
*1 apontador plástico com depósito - Faber-Castell 

*1 bolsinha com duas divisórias 
*2 borrachas branca - Faber-Castell 
*1 estojo giz de cera Grip - Faber-Castell 12 cores 
*1 estojo de pintura a dedo lavável - Faber-Castell 6 cores 

*1 estojo de cola colorida lavável - Faber-Castell 6 cores 
*1 conjunto de canetinhas Super Cor – Acrilex 12 cores 
*1 tesoura sem ponta (nome gravado) 

*1 régua com formas geométricas  
*2 pincéis (1 grosso / 1 médio) 
*1 caderno capa dura 48 fls. AZUL - Formato 140x200mm 
*1 caderno capa dura 96 fls. AZUL - Formato 140x200mm 

*1 caderno capa dura caligrafia 48 fls. azul – Formato 
200mmx140mm 
*1 caderno de cartografia milimetrado espiral 48 folhas 

*4 pastas c/ grampo, etiquetadas e c/ 5 sacos plástico cada AZUL  
 

PERMANECER NA BOLSA 
 

1 pasta plástica com elástico – AZUL  
1 crachá 7cmx10cm com nome – deverá usar durante o 1º mês de aula 

1 garrafa individual para água (squeezer) diariamente na bolsa 
1 agenda escolar Elyte (adquirir na secretaria da U.E) 
1 toalhinha de mão (bordar nome) 
1 avental plástico para pintura (bordar nome) 

1 troca completa de roupa  
1 caixa de lenço de papel 
1 pote de lenço umedecido 

 
✓ O material deverá ser reposto sempre que necessário. 
✓ Não será permitido caderno ilustrado.                        

 
 

 
LIVROS 
 

Material Didático/Paradidático E-commerce FTD 
 

1º Ano – VERSÃO B (Módulo 1, Módulo 2, Módulo 3, Módulo 4, Arte, 
Riqueza Cultural Brasileira, Dicionário Júnior da Língua Portuguesa, 
Que planeta é esse?, João e o pé de feijão, O pato poliglota, Bichos, 

bicho!)  
Editora FTD    
 
Caderno do futuro de Matemática – 1º Ano                                    

ISBN:9788534235341 
Editora IBEP / FTD       
 

Inglês – Laegue of Heroes 1                                                                            
ISBN:9100102000077  
Editora FTD                                                    
 

Espanhol – Super Acción 1  
Autor: Priscila Vieira / Fernanda Baião / Sandra Pereira / Vanessa 
Ingegneri                                                               
ISBN:7898652404689 

Editora Edelvives / FTD 
 

 
Ensino Religioso - Crescer com Alegria e Fé – 1º Ano  
Autor: Ednilce Duran/ Glair Arruda                                    

ISBN: 9788596015981 
Editora FTD 
                    
Empreendedorismo – Empreendedorismo e Projeto de Vida – 1º Ano 

Autor: Leo Fraiman                                                                                                                  
ISBN: 9788596005203 
Editora FTD 

 
Material Didático/Paradidático E-commerce Editora do Brasil 

 
Gramática – Assim eu Aprendo Gramática – 1º Ano 

Autor: Joanita Souza                             
ISBN: 9788510061797 
Editora do Brasil 

 
Material Didático/Paradidático E-commerce Moderna 

 
Livro: Ensino Religioso – O caso do bolinho – 3° Edição 

Autor: Tatiana Belink                                                  
ISBN: 9788516105884 
Editora Moderna 

                                   

 

OBSERVAÇÕES: 
 

✓ Todos os livros e cadernos deverão estar encapados com PLÁSTICO 
TRANSPARENTE e ETIQUETADOS. 

✓ Etiquetar/Identificar os materiais que permanecerão na bolsa, 
inclusive bolsas, lancheiras e outros. 

✓ Os itens com * deverão ser entregues na Secretaria, a data seguirá 
no início das aulas. 

✓ Os srs. pais e/ou responsáveis deverão participar da conferência no 
ato da entrega dos materiais. 

✓ NÃO RECEBEREMOS MATERIAIS NA 1ª SEMANA DE AULA. 

 

 

 
✓ 1ª REUNIÃO DE PAIS: cronograma seguirá no início das aulas. 

✓ Na reunião a Educadora Titular da Classe estará explanando sobre o 
manuseio de livros e demais materiais, bem como transcorrerá o ano 
letivo. 

✓ Durante o ano letivo materiais de Arte e/ou outros poderão ser 
solicitados. 

✓ A agenda Elyte será vendida na U.E. a partir de 18/01/2021. 
  

 

E-commerce FTD – www.ftdcomvoce.com.br Código de Compra FTD21SPELY 
E-commerce Editora do Brasil – lojavirtual.editoradobrasil.com.br Código de Compra 215S738 

E-commerce Moderna – loja.moderna.com.br Código de Compra DA850W 

Início das aulas 26/01/2021. 

http://www.ftdcomvoce.com.br/
https://lojavirtual.editoradobrasil.com.br/
https://loja.moderna.com.br/pt-BR/

