
 
 

LISTA DE MATERIAL 2022 

1º ANO 

 
 

MATERIAIS DIVERSOS 
 

MOCHILA 
 

SACOLA 

Caderno universitário, brochura, capa dura, com margem – 96 

folhas 

2 - 

Caderno de desenho um grande e um pequeno (para o Programa 

Bilíngue Excellence) 

2 - 

Folhas tamanho A3  10 

Bloco criativo estampado  1 

Bloco criativo – 32 folhas, A4 – folha de desenho  1 

Pacote de folhas de ofício – 100 folhas  1 

Pacote de folhas de desenho  1 

Tubo de cola branca líquida – 90 gramas 1 - 

Gibis ou livros infantis (usados)  2 

Revista para recorte  2 

Jogo pedagógico adequado à faixa etária (madeira)  1 

Conjunto de tinta – pintura a dedo  1 

Pincel – 3cm e pincel fino (um de cada)  2 

Lixa de madeira  2 

Massa de modelar  3 

Gliter em pó  1 unidade 

Dado pequeno 1  

Folha de E.V.A estampado  1 

Lápis preto (grafite nº2) 3 - 

Tubo de cola bastão grande 1 - 

Borracha macia branca 1 - 

Apontador com depósito 1 - 

Caixa de lápis de cor grande – 12 cores 1 - 

Caixa de giz de cera grosso 1 - 

Tesoura sem ponta com bom corte 1 - 

Estojo de hidrocor – 12 cores 1 - 

Toalha para lanche 1 - 

1 saco pequeno de lantejoula - 2 botões médios -2 limpadores de 
cachimbo 

- - 

Cola colorida - 2 unidades 

Pasta com elástico 1 - 

 
• OBSERVAÇÃO: O material indicado na coluna “sacola” (qualquer tipo de sacola, exemplo: 

plástica). Deverá ser identificado (nome completo do aluno (a) e deverá ser entregue a partir da 

data que a Escola indicar. 

Traga sua garrafinha de água diariamente para a Escola. Contribua com o meio- ambiente e cuide 

da sua saúde. 

• Identificar todo o material com nome completo e ano do aluno, inclusive no uniforme. 

• A agenda permanece digital. 



 

• Início das aulas é a partir de 21 de fevereiro de 2022. 
 

UNIFORME ESCOLAR: 

O uniforme é de uso obrigatório e é próprio da Escola Fátima. Seguem as opções: 
 

• Conjunto de jaqueta e calça com o logotipo do Fátima. 

• Bermuda, saia short, calça bailarina e legging. 

• Camiseta de manga curta, regata ou manga longa. 

• Jaqueta de moletom e canguru. 

• Vestido para as alunas até 2º ano EF. 

• Tênis. 

• A empresa “Prica Uniformes” é a responsável pela produção e venda do uniforme da Escola Fátima. 
A compra pode ser feita diretamente na loja em horário comercial. Informações: 

3451 6561 

 
• LIVROS DIDÁTICOS: os livros deverão serem enviados para Escola a partir da data que será 

posteriormente comunicada. 

  

ÁREAS DE 
CONHECIMENTO 

 
TÍTULO/AUTOR/EDITORA 

 

 

 
Língua 

Portuguesa 

 

Conjunto Faça - 1º ano 
Angélica Parado e Cristina Hulle – Versão BNCC 

2020-Editora FTD 

 
 

 
Matemática 

 

 
Conjunto Faça - 1º ano 

Kátia Stocco Smole, Maria Ignez Diniz e Vlademir 
Marim –Versão BNCC 2020- Editora FTD 

 
Programa 
Bilíngue 

Excellence 

Kit Evolution Take Off 1º ano – Editora FTD 
 

Obs: Recomendamos que o livro de inglês não seja 
reutilizado devido às atividades e os adesivos que já 
foram trabalhados. Portanto, o ideal que seja 
adquirido o material novo para melhor aproveitamento 
pedagógico. 

 
Ensino Religioso 

Diálogo Inter–Religioso 1 – Heloisa Silva de 
Carvalho eJorge Silvino da Cunha Neto - 
Editora FTD 

Projeto de Vida e Atitude 
Empreendedora 

Primeiro ano do Ensino Fundamental: ano iniciais. 
Leo Fraiman. 2. ed. São Paulo: FTD, 2021. 



LIVROS LITERÁRIOS: o (a) aluno (a) deverá adquirir os dois livros, sendo que será trabalhado um por 
semestre. 

 
1º semestre: O mostro das cores – Ana Llenas – Editora Aletria 

2º semestre: Drufs – Eva Furnari – Editora Moderna 

 
 

 EDITORAS: 
 

Aletria.com.br 
 

Distribuidora das editoras Moderna, Companhia das Letrinhas e Brinque.Book: 

Viva livros https://vivalivro.com.br/assuntos/62/escola-nossa-senhora-de-fatima 

 

 

PLANTÕES DE VENDA DE MATERIAL DIDÁTICO: 
 
 

• 11/02/2022- sexta-feira (das 8h às 18h) 
• 11/03/2022- sexta-feira (das 8h às 18h) 
• 12/03/2022- sábado (das 8h às 12h) 

 
 

COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO ON-LINE: 
 

Acesse o site www.ftdcomvoce.com.br , insira o código da Escola Fátima FTD22RSNLU para acessar a 
 

lista de materiais e efetuar a compra. 

https://vivalivro.com.br/assuntos/62/escola-nossa-senhora-de-fatima
http://www.ftdcomvoce.com.br/

