
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Materiais  

 01 caderno brochura de pauta dupla larga (capa dura) com 100 folhas (As famílias que optarem pela 

compra do caderno padronizado NÚMERO 1 do 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL), poderão 

adquiri-lo no ponto da FTD no período de 15/12/2021 a 12/02/2021.  

 01 caderno brochura de pauta dupla estreita (capa dura) com 100 folhas (As famílias que optarem 
pela compra do caderno padronizado NÚMERO 2 do 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL), poderão 
adquiri-lo no ponto da FTD no período de 15/12/2021 a 12/02/2021. 

 01 pasta de elástico (cristal transparente).  
 01 fichário com quatro argolas de abrir e capa preta com plástico transparente na frente (formato 

265mm X 335mm, contendo 50 plásticos grossos - tamanho ofício, devidamente fixados no fichário).  
 01 revista infantil de cruzadinhas (nível fácil).  
 03 cartelas de adesivo no tamanho grande (Variados). 
 01 gibi (adequado à faixa etária).  
 01 bloco de papel para fichário, 155x2010, para atividades de produção textual.  
 01 capa A4 transparente, 01 contracapa A4 preta, 01 espiral nº 14 preto (para encadernação da 

Ciranda Literária).  
 01 pacote de papel criativo estampado, A4 (8 cores) com 24 folhas de 120g/m², para atividades de 

Artes. 
 01 pacote de papel sulfite A4, 75g/m2, 100 folhas na cor azul, para atividades de Artes. 
 01 caixa de massa de modelar soft (12 cores), para atividades de Artes. 
 01 Bloco de papel de carta pautado infantil para atividades de produção textual. 
 
 



 

 

  



 

 

Materiais de uso individual para trazer no primeiro dia de aula 

 01 estojo simples (com duas repartições) contendo 01 cola branca 110g, 01 tesoura sem ponta com 
nome, 02 lápis de escrever nº2, 01 borracha, 01 apontador com depósito, 01 estojo de caneta hidrocor 
ponta fina (12 cores), 01 caixa de lápis de cor (12 cores) e 01 caneta hidrográfica preta (2.00mm).  

 01 mochila para uso diário.  
 01 merendeira com guardanapo de pano (ou toalhinha de mão).  
 01 garrafinha com tampa.  
 01 camisa de malha usada para trabalho de Arte (dois números maiores que o tamanho da criança), 

que deverá permanecer na mochila para higienização diária.  

Obs.:  Caso o aluno se desligue da escola, os materiais que não foram utilizados, serão devolvidos.                   
 
 

Livros Didáticos 
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Sistema de Ensino FTD - 1º ano do Ensino Fundamental 

Observação:    

 Os livros didáticos que compõem o SE FTD são referentes aos componentes Língua 
Portuguesa, Artes, Geografia, História, Ensino Religioso, Ciências e Matemática e serão entregues ao 
estudante no início das aulas. O material de Língua Estrangeira (Cambridge – Programa Marista 
Bilíngue) e demais itens detalhados na presente lista não estão inclusos no SE FTD. 
 

INGLÊS  

 
  

PUCHTA, Herbert; GERNGROSS, Günter; LEWIS-JONES, Peter. 
Super Minds Student’s Book 1 Student's Book with DVD ROM.  
ROM. Cambridge.  
 ISBN: 9780521148559  

PUCHTA, Herbert; GERNGROSS, Günter; LEWIS-JONES,  
Peter. Super Minds Workbook 1 Workbook with Online  
Resources. Cambridge  
 ISBN:  9781107482951  

Observação:    

 Os livros do Programa Marista Bilíngue podem ser adquiridos no site: 
https://www.disal.com.br/maristapenha. O DVD-ROM que acompanha o 
Pupil’s Book deverá permanecer em casa. 
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Livros Paradidáticos 

 Os livros de literatura já estão inseridos no Sistema de Ensino FTD. 
 
 

Opções de uniforme para uso diário e Educação Física 

Obs.: Os modelos do uniforme adotados pela unidade encontram-se disponíveis no site 
www.marista.edu.br/nspenha, na aba Secretaria. 

 
 

Fornecedores credenciados do uniforme escolar 

 PAPELARIA  T.A.  —  Av.  Hugo Musso, nº 549, loja 2, Praia da Costa (Vila Velha) Tel.: (27) 3319-9200 

 Kazza Uniformes — Rua Luciano das Neves, nº 665 loja B (Centro). Tel.: (27) 3063-1257 

 Loja virtual Marista — Compras online: lojalike.com.br 

 
 

Ponto de venda da FTD Educação 
 

 Para maior comodidade dos pais, informamos que a FTD estará, no período de 15/12/2020 a 
12/02/2021 na biblioteca do Colégio Marista. 

 Consultas e orçamentos poderão ser realizados por meio dos telefones: (27) 3227-6044 /                                
(27) 99943-4664 ou do e-mail: reservaftdvv@hotmail.com. 

 
 

Observações Gerais 

1. No dia 02/02/2021 acontecerá o 1º Encontro Pedagógico com Pais os horários serão informados 
posteriormente.  

2. A entrega do material deverá ser feita no período de 25 a 26/01/2021, das 7h30min às 11h30min e das 
13h às 16h, nas salas de aula do 1º ano do Ensino Fundamental.  

3. Todo material e uniformes deverão ser identificados com o nome e sobrenome do (a) estudante em 
local visível.  

4. Início das aulas para os estudantes: 03/02/2021 (quarta-feira), com saída às 11h50min, para o turno 
matutino, e às 17h30min, para o turno vespertino.  

5. A agenda escolar Marista é de uso obrigatório e será entregue pelo Colégio na primeira semana de 
aula.   

6. Diariamente, o estudante deve trazer sua mochila, lancheira, garrafinha para água, agenda escolar e 
estojo escolar.  

7. Ao encontrar dúvidas em relação aos livros indicados, entre em contato com 
a Biblioteca do Colégio, pelo telefone (27) 4009-4247 ou 4009-4201.  
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