
 Excelência em educação e princípios cristãos 

 ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 LISTA DE MATERIAL - ENSINO FUNDAMENTAL I - TURMA:  1º ANO 2022 

 REUNIÃO DE PAIS online: 03/02/2022 (quinta-feira), às 17h30 
 INÍCIO DAS AULAS: 09/02/2022 

 Materiais do aluno devem ser entregues na secretaria da escola  a partir do dia 01/02/22; 

 MATERIAL DE USO INDIVIDUAL 

 Apontador com depósito  01 

 Agenda capa dura com linhas para anotação de tarefas com calendário dia a dia  01 

 Borracha branca macia  04 

 Caderno de desenho  / 96 folhas  01 

 Caderno linguagem brochura pequeno / capa dura vermelha / com margem  / 48 folhas  04 

 Caderno quadriculado / brochura pequeno / capa dura vermelha / com margem  / 48 folhas  01 

 Caderno de caligrafia / capa dura vermelha / com margem  / pequeno  01 

 Caixa de lápis de cor  / grande / 12 cores  01 

 Caneta permanente preta  / ponta 2,0 / com nome  02 

 Canetinha Hidrocor  01 

 Estojo escolar  (penal) / com nome  01 

 Lápis preto  (grafite nº 2)  08 

 Lupa de mão  01 

 Pincel de pintura  01 

 Pasta vermelha polionda com elástico  / fina  01 

 Pasta vermelha polionda com grampo  (presilha romeu  e julieta) /  com 30 plásticos / com nome  01 

 Régua 15 cm  / com nome  01 

 Tesoura sem ponta  / com nome gravado preferencialmente  01 

 Tubo de cola bastão  02 

 Tubo de cola líquida  01 



 Material dourado de madeira  / com nome  01 

 Garrafinha de água para deixar na mochila  / com nome  01 

 Livro de literatura para compor o cantinho de leitura da sala  / com nome  01 

 Camiseta grande e já usada  / para uso nas aulas de  Arte - com nome  01 

 MATERIAL DIDÁTICO 

 Sugerimos a compra dos materiais didáticos na editora onde temos parceria, possibilitando desconto para nossos 
 alunos: 

 EDITORA FTD  - R. João Negrão, 2720 - Prado Velho (t:  41.3208-8400) 

 E-commerce:  FTD  Acesse o site:  http://www.ftdcomvoce.com.br/  cadastre-se utilizando o cupom  FTD22PREIR  então, 
 selecione a lista do ano desejado. 

 E-commerce: SOMOS (livro didático de inglês)  Acesse  o site  :  http://listaescolar.distribuidoracuritiba.com.br  com o cupom para 
 desconto GRACE2022 (tudo junto e  com letras maiúsculas). Login e senha o responsável irá criar no momento do cadastro. 

 DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA 
 PORTA ABERTA CAIXA ALTA 1º ANO 
 Autoras: Isabella Carpaneda 
 Editora: FTD –  2019 BNCC-  1ª edição 

 DISCIPLINA: MATEMÁTICA 
 PORTA ABERTA 1º ANO 
 Autores: Marilia Centurion, Junia La Scala e Arnaldo Rodrigues 
 Editora: FTD –  2019 BNCC- 1ª edição 

 DISCIPLINA: INGLÊS 
 HELLO! KIDS 1 
 Autoras: Elite Canesi Morino e Rita Brugin de Faria 
 Editora: Ática 

 Bíblia sagrada 
 Nova tradução na linguagem de hoje – letra grande- 

 PREFERENCIALMENTE  EM CAIXA ALTA 

http://www.ftdcomvoce.com.br/
http://listaescolar.distribuidoracuritiba.com.br/


 LIVROS LITERÁRIOS 

 Título: The Lion and the mouse 
 Autora:  Susan Banman Sileci 
 Editora:  StanFord/ FTD 

 Título: Um dia, um rio 
 Autora: Leo Cunha e André Neves 
 Editora:  Pulo do Gato 

 Título: Caixinha de Narizes 
 Autora:  Liana Leão 
 Editora:  Cortez 

 Título: Listas Fabulosas 
 Autora: Eva Furnari 
 Editora: Moderna 

 -  Os materiais acima devem ser trazidos totalmente  NOMEADOS.  Colocar  em uma sacola identificada 
 com o nome e ano que o aluno cursará  . 



 -  O uso do uniforme escolar é obrigatório e deve estar  NOMEADO  . 
 -  Encapar  os  cadernos  com  PLÁSTICO  VERMELHO  ou  optar  pelo  caderno  que  a  capa  já  é  dura  e 

 vermelha. 
 -  Todas  as  mochilas  serão  permitidas,  com  EXCEÇÃO  àquelas  que  fazem  menção  à  violência,  mitos, 

 monstros ou magia pois vão contra a filosofia da escola. 
 -  Todos  os  alunos  deverão  ter  um  estojo  para  as  atividades  que  serão  feitas  em  casa,  devido  ao  formato 

 híbrido. Na reunião de pais explicaremos melhor como funcionará. 

 “Instrui o homem sábio e ele será mais sábio. 
 Ensine o homem justo e ele aumentará ainda mais o seu saber.” 

 Provérbios 9:9 


