
 

1º ANO | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 
 

 LIVROS DIDÁTICOS 
Nos componentes de Matemática e Ensino Religioso, adotados pela Rede Marista de Colégios em 2020, serão entregues 

pelo Colégio às famílias no início das aulas. 

 LIVROS PARADIDÁTICOS 

→ Travesseiro Travesso  
Autor: Luiz Raul Machado 
Editora: FTD 

→ Que Planeta é Esse?  
Autores: Regina Coeli Rennó 
Editora: FTD 

→ Janelas  
Autor: Carmen Queralt 
Editora: FTD 

 MATERIAIS DE USO PESSOAL 

1 garrafa permanente para água (uso diário)  

3 cadernos criativo 96 folhas pautadas, 60 g/m²  

1 caderno grande de desenho  

1 revista picolé  

1 gibi  

1 pasta fina de plástico com elástico A4  

1 penal completo (3 lápis pretos, lápis de cor, borracha, apontador e 1 régua pequena)  
1 caixa de lápis de cor aquarelável (36 cores) 
1 caixa de giz de cera curto triangular de espessura grossa (12 cores)  
2 canetas permanentes coloridas (rosa, laranja, dourada, lilás ou marrom) 
1 caneta permanente ponta dupla (cor preta) 
1 caneta Posca (cor opcional) 
2 canetas para tecido (1 preta e 1 colorida) 
1 jogo de canetas hidrocor de espessura grossa (12 cores) 
1 jogo de canetas hidrocor de espessura fina, lavável (12 cores) 

1 tesoura pequena sem pontas  

1 camiseta de adulto (grande) usada (para pintura)  

1 camiseta branca nova (do tamanho do aluno)  
1 tinta dimensional relevo 3D 35 g 
1 cola branca líquida escolar 35 g 
1 caixa de massa de modelar à base de cera (12 cores)  
5 colas escolares em bastão 40 g 
2 lixas d’água 
1 ábaco 
1 brinquedo de areia 
1 bloco colorido criativo Lumi A4, 75 g/m² 
2 blocos de desenho A4, 140 g/m² 
100 cartolinas brancas em tamanho A4, 180 g/m². 
3 folhas de transparência 
5 folhas scrapbook decoradas 
1 jogo de quebra-cabeça (60 a 150 peças) ou jogos de tabuleiro 

ATENÇÃO! 
Todos os materiais indicados e o uniforme devem conter identificação com nome do aluno. 

 
O uniforme do 1º ano corresponde ao uniforme do Ensino Fundamental anos iniciais (camiseta branca ou 
azul marinho). Para a segurança das crianças em todos os brinquedos deve constar o selo do INMETRO.  


