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LIVROS 

 

 

1. FTD SE - Sistema de Ensino – 1º Ano -  versão A / aluno 

Vários autores – FTD, 2023 - ISBN: 7908439308465 

  MÓDULOS (1, 2, 3 e 4) 

  PORTUGUÊS, MATEMÁTICA, HISTÓRIA, GEOGRAFIA E CIÊNCIAS 

  LIVROS LITERÁRIOS - 4  

  ATIVIDADES COMPLEMENTARES – MÓDULOS (1, 2, 3 e 4)  

  LIVRO DE  ALFABETIZAÇÃO – 1º ANO – ALUNO – VS A  

  LIVRO  ESCOLA E FAMÍLIA 

  PAINEL DAS QUANTIDADES_MATERIAL PEDAGÓGICO  

 Comprar no site compre.ftd.com.br, a partir de 15/11/2022 

2. Inglês   

 Super Minds Starter (2nd Edition) - Student's Book with eBook - British English – ISBN: 9781108812184 

 Super Minds Starter (2nd Edition) - Workbook with Digital Pack - British English – ISBN: 9781108909266 

MATERIAL INDIVIDUAL 

01 camiseta de tamanho adulto para as aulas de pintura (identificada) 

01 pasta escolar fina com elástico (tamanho ofício) para tarefas de casa 

03 pastas amarelas de papelão com grampo para atividades do trimestre 

01 tesoura sem ponta (nome gravado) 

02 potes de massa de modelar (500g) 

02 cadernos grandes pautados brochura 96 folhas 

01 estojo escolar com lápis, borracha, apontador, lápis de cor, canetinhas coloridas e fita métrica 

03 apontadores (com entrada para lápis grosso e fino) 

03 borrachas 

03 lápis de escrever 

01 revista Passatempo Picolé - Infantil 

02 gibis (01 em Língua Portuguesa e 01 em Língua Inglesa) 

Material dourado 

                                                          MATERIAL DE ARTE 

02 canetas pretas com tinta permanente (1 ponta fina e 1 ponta 2.0)  

https://compre.ftd.com.br/


 

 

01 bloco criativo estampado  – 24 folhas 

02 blocos criativo com 8 cores vivas – 32 folhas (325x235mm) 

01 bloco de papel mágico (5 folhas) A4 de 210 mm x 297 mm 

01 bloco de papel para desenho branco A4 / 200g 

01 pote de purpurina – (qualquer cor) 

01 caixa de giz de cera com 12 cores 

02 colas brancas 90g 

01 caixa de cola colorida (com 06 unidades) 

01 fita adesiva colorida 

01 fita crepe marrom 

1m de papel contact transparente 

01 folha de cartolina dupla face (qualquer cor) 

01 folha de cartolina branca 

01 folha de papel laminado (qualquer cor) 

01 folha de papel camurça (qualquer cor) 

02 folhas de acetato 

01 folha de papel nacarado 

01 folha de papel cartão (qualquer cor) 

01 placa de EVA (qualquer cor) 

01 placa de EVA estampada 

01 placa de EVA com glitter (qualquer cor) 

01 pasta A4 catálogo com 20 plásticos (identificada) 

01 pacote de olhos móveis 

01 pacote de palito de picolé 

01 massa de cerâmica - 500g 

01 alfabeto móvel de EVA 

02 tintas guache de 250 ml (qualquer cor) 

01 kit de tinta guache neon (com 06 potes, 15ml) 

02 folhas de lixa 

02 pincéis de pelo chato nº10 e nº20 (um de cada) 

01 rolinho de pintura 10 cm 

01 tela de pintura (30x40cm) 

01 pacote de limpador de cachimbo colorido  

 


