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1º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL I 
 

LIVROS DIDÁTICOS 

SISTEMA FTD DE ENSINO 
Para as disciplinas de Português, Matemática, Geografia, História e 

Ciências usaremos o Sistema FTD de Ensino. Organizado em 4 módulos, o 

Sistema de Ensino FTD é composto por 5 componentes curriculares: 
Língua Portuguesa, História, Ciências, Matemática e Geografia. Contém, 

ainda, 4 livros de literatura, além dos módulos de atividades 

complementares por componente. Todos os componentes permitem a 
problematização dos temas estudados, a ampliação do seu repertório e a 

sistematização dos conhecimentos construídos. 

 
Os pais e/ou responsáveis devem acessar o site 

www.listadematerialonline.com.br para aquisição do Sistema FTD de 

Ensino.   
 

Dados de acesso para as famílias Maristas:    
Login: a0002-146       Senha:  a0002-146 

 

As aquisições realizadas pelo site no período de 21/12/2020 a 04/02/2021 
serão entregues diretamente no Colégio, sem custo de frete, na primeira 

semana de aulas. O material adquirido entre os dias 05/02/2021 a 



 

 

10/02/2021 serão entregues em até 10 dias úteis ao endereço informado 

no ato da compra, com custo de frete. Teremos atendimento presencial, 

no período de 27 a 29/01/2021, para entrega de material também ao 
Colégio, na primeira semana de aulas. 
 

INGLÊS – Programa Bilíngue 

 
SUPER MINDS LEVEL 1 Student’s Book with DVD-Rom 

Editora Cambridge 

ISBN: 9780521148559 
 

SUPER MIND’S LEVEL 1 Workbook with online Resources  

Editora Cambridge  
ISBN: 9781107482951 

 

Os materiais do Programa Bilíngue podem ser encontrados em: 
https://www.disal.com.br/maristadiocesano, com entrega no endereço 

informado no ato da compra. 

 
ROBÓTICA 

Os pais e/ou responsáveis devem acessar o site, 
http://marista.zoom.education/diocesano-113 para aquisição do 

material – 1º ano Ensino Fundamental.  

 
Informamos que o material referente à 2020 será usado, 

concomitantemente com o material 2021. 

 
ENSINO RELIGIOSO 

SISTEMA MARISTA DE EDUCAÇÃO – Ensino Religioso  

1º Ano do Ensino Fundamental – Editora: FTD 
 

Os pais e/ou responsáveis devem acessar o site 

www.listadematerialonline.com.br para aquisição do SME – Ensino 
Religioso.  

 

Dados de acesso para as famílias Maristas:    
Login: a0002-146       Senha:  a0002-146 

 

http://marista.zoom.education/diocesano-113


 

 

As aquisições realizadas pelo site no período de 21/12/2020 a 04/02/2021 

serão entregues diretamente no Colégio, sem custo de frete, na primeira 

semana de aulas. O material adquirido entre os dias 05/02/2021 a 
10/02/2021 serão entregues em até 10 dias úteis ao endereço informado 

no ato da compra, com custo de frete.  

Teremos atendimento presencial, no período de 27 a 29/01/2021, para 
entrega de material também ao Colégio, na primeira semana de aulas.  

  

PORTUGUÊS 
Os livros Paradidáticos estão incluídos no Sistema FTD de Ensino 

 

MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL 
01 Caderno pautado – modelo Marista – Capa fazendo referência ao 

Caderno 1 do 1º ano do Ensino Fundamental – 1º semestre.  
Será informado às famílias, por e-mail, no início do ano letivo, as formas 

de aquisição do material. 

01 Caderno pautado – modelo Marista – Capa fazendo referência ao 
Caderno 2 do 1º ano do Ensino Fundamental – 2º semestre.  

Será informado às famílias, por e-mail, no início do ano letivo, as formas 

de aquisição do material. 
01 Mochila para uso diário.* 

01 Lancheira com guardanapo de pano, para uso diário. * 

01 Garrafa tipo squeeze para armazenar água. * 
01 Estojo completo: lápis, borracha, lápis de cor, apontador, tesoura.  

01 Estojo de pincel atômico com 12 cores.  

01 Pasta com elástico.  
01 Cola branca líquida – 90g.  

 

AMBIENTE DE SALA DE AULAS 
02 Máscaras antiviral de proteção individual* 

01 Toalha de mão* 

*No caso de a família optar pelo ambiente de ensino presencial. 
 

ITENS GERAIS DA LISTA 
02 Blocos de papel de desenho A4 140g (Pacote com 20 folhas – para 

Artes).* 

01 Pacote de papel sulfite colorido A4 (100 folhas). * 
01 Blocos de papel de trabalhos manuais – A4 Desenho 200 branco  

224g 20 folhas. * 



 

 

03 Caixas de massinha de modelar – 12 cores. * 

02 Pacotes com 24 folhas de papel A4 papel criativo colorido (cores vivas) 

para Artes. * 
01 Folha de papel color set. * 

01 Cola de isopor.  

01 Bloco de papel de desenho A3 140g (Pacote com 20 folhas).* 
01 Pote de tinta a base de água (branco) – 250 ml. 

01 Estojo de canetinha hidrocor com 12 cores – para Artes* 

03 Gibis em bom estado.* 
01 Revista pedagógica infantil.* 

01 Fichário universitário transparente – plástico com 04 argolas – com 100 

plásticos 0,12 / 04 furos, tamanho ofício, colocados no fichário. 
*Em caso de opção pelo ambiente virtual, esses materiais devem 

permanecer em casa. 
  

LIVROS PARADIDÁTICOS CÍRCULO DO LIVRO  

Projeto de Leitura e Escrita: 
 

Cada criança deverá trazer dois títulos, à escolha, dentre aqueles 

apresentados a seguir: 
Para a aquisição dos dois títulos diversificados, a referência para a 

escolha é a letra inicial do nome do aluno.  

 
OBS: é muito importante seguir a orientação para que haja uma 

diversidade de títulos que possibilite o estímulo à leitura e o êxito do 

Projeto de Leitura e Escrita. Os livros devem ser de edição atual que 
atendam o novo acordo ortográfico da Língua Portuguesa. 

 

ALUNOS CUJO NOME INICIA-SE PELAS LETRAS 
 

A – F – K – P – U – E 

01. A primeira carta (Rudyard Kipling / Editora Salamandra)  
02. As Marias (Anna Cláudia Ramos / Editora Larousse)  

03. E eu com isso?! (Brian Moses e Mike Gordon / Editora Scipione)  
04. Existe hora para tudo (Ivan Alcântara / Escala Educacional)  

05. Não fui eu! (Brian Moses e Mike Gordon / Editora Scipione)  

06. Os dinossauros (Coleção Criança Curiosa / Editora Salamandra)  
07. Meu bairro (Liza Ballard / Hedra educação)  

08. Os músicos de Bremem (Bia Villela / Paulinas)  



 

 

09. Cada galho com o seu macaco (Silvio Costa / Paulinas)  

10. Bolinha de pelo (Socorro Miranda / Editora Bagaço) 

 
B – G – L – Q – V – J – Z 

01. Um gol de placa (Pedro Bandeira / Editora Moderna)  

02. Um superamigo (Nair de Medeiros Barbosa / Editora FTD)  
03. A piabinha do rio das velhas (Rosa Ayres / Editora Paulinas)  

04. Azul e lindo planeta Terra nossa casa (Ruth Rocha / Salamandra)  

05. Casa de delícias (Sonia Rodrigues Mota / Editora Formato)  
06. Descoberta de Miguel (Marilurdes Nunes / Editora do Brasil)  

07. Dia da feira (Maurício Veneza / Editora Atual)  

08. Rapunzel (Lúcia Costa Carvalho / Bagaço)  
09. A construção (Silvio Costa / Paulinas)  

10. Uma gota de mágica (Ana Maria Machado / Salamandra)  
11. O mapa de Petrus Alexandrus, O pirata (Alexandre Azevedo / Ed. 

Bagaço) 

 
C – H – M – R – W – T 

01. Mas será que nasceria a macieira? (Alê Abreu / Editora FTD)  

02. O incrível menino devorador de livros (Oliver Jeffers / Editora 
Salamandra)  

03. Pata aqui, pata acolá (Edmilson Lima / Editora Bagaço)  

04. A lagarta que tinha medo de voar (Cleide Vilas / Editora Paulinas)  
05. A bruxa e o príncipe (Helena de Castro / Editora Bagaço)  

06. A menina e o sol (Constança Lucas e Júlio Gonçalves Dias / Editora 

Formato)  
07. Alfredo e os peixes (Maria Lúcia Amaral / Editora Paulus)  

08. Amigos de verdade (Telma Guimarães / Editora do Brasil)  

09. Pequeno grande coração (Alexandre Rezende / Paulus)  
10. Óculos de biscoito (Jonas Ribeiro / Paulus)  

 

D – I – N – O – S 
01. A Fazenda Maluca (Ziraldo / Editora Melhoramentos) 

02. A Onça e a Anta (Sônia Junqueira / Editora Ática) 
03. A História da Lesma (Luciano V. Machado / Editora Ática) 

04. Cada um mora onde pode (Ziraldo / Editora Melhoramentos) 

05. Como ir ao mundo da Lua (Ziraldo / Editora Melhoramentos) 
06. Um sorriso chamado Luiz (Ziraldo / Editora Melhoramentos) 

07. O Lobo Maurinho (Gustavo Luiz e Mig / Editora Melhoramentos) 



 

 

08. Marionete (Mario Vale / Editora RHJ) 

09. Onde está a mamãe? (Therezinha Casasanta / Editora do Brasil) 

10. O coelhinho Desobediente (Therezinha Casasanta / Editora do 
Brasil). 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 
ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DO INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2021. 

Início das aulas: 08/02/2021 

Reunião de pais: 11/02/2020 – 18 horas. 
 

DESCRIÇÃO DO UNIFORME: 

Camiseta branca, modelo Marista. 
Calça e/ou bermuda modelo Marista. 

Uniforme de Educação Física: camiseta cavada e bermuda 
Uniforme de Inverno: camisa de mangas compridas, calça e jaqueta. 

(Modelo Marista) 

Calçado: tênis, diariamente. 
 

Obs: 

1ª) Será permitido o uso das bermudas Maristas nas aulas e atividades 
extracurriculares, desde que elas não estejam descaracterizadas. 

2ª) O uso das camisetas comemorativas será permitido somente na sexta-

feira. 
3ª) As camisetas e vestuários das atividades extracurriculares só poderão 

ser utilizadas para esse fim. Elas não   substituem o uniforme oficial. 

 
A agenda Marista, de uso obrigatório, será fornecida gratuitamente aos 

alunos no início do ano letivo e será de responsabilidade do aluno mantê-

la sempre entre os materiais escolares diários. 
 


