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                                                   ENSINO FUNDAMENTAL – 1º ANO 

 
 

 LIVRO:  
Faça Matemática 1 
Kátia Stocco Smole, Maria Ignez Diniz e Vlademir Marin 

 
 

 

 AQUISIÇÃO DO KIT ALUNO  
 

 
 

IMPORTANTE 
 

 OS CADERNOS DEVEM TER CAPAS DIFERENTES PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO. 
 

 TODO O MATERIAL E O UNIFORME ESCOLAR DEVERÃO ESTAR IDENTIFICADOS COM 
O NOME COMPLETO DO ALUNO.  

 
 NO DECORRER DO ANO LETIVO SERÁ SOLICITADA A AQUISIÇÃO DE 

UM LIVRO DE LITERATURA INFANTIL. 
 
 NÃO SERÁ PERMITIDO O USO DE LAPISEIRA. 

 
 

 

 
Você poderá adquirir o livro no Portal FTD: www.ftdcomvoce.com.br e recebê-lo no 

seu endereço. 
Para efetivar a compra você necessitará utilizar os dados do usuário e senha que 

serão entregues em um flyer na Escola. 

 
 
 
 

O Kit Aluno complementa o Programa MenteInovadora desenvolvido nas aulas, 
com objetivo de proporcionar a expansão das habilidades socioemocionais e de raciocínio 
lógico. 

A compra será realizada site www.mindzup.com.br, a partir de um código individual 
de acesso que será entregue ao aluno. 

 
A compra será realizada site www.meukit.mindlab.com.br, a partir de um código 

individual de acesso que será entregue ao aluno. 

 
 

 

http://www.mindzup.com.br/
http://www.meukit.mindlab.com.br/


 
 
 

 DEMAIS MATERIAIS: 
 

 01 caderno de 96 folhas: grande, não espiral, capa dura, sem adesivos ou desenhos 
nas folhas -  as margens devem vir traçadas 

 01 caderno de 48 folhas: grande, não espiral, sem adesivos ou desenhos nas folhas, 
para Língua Inglesa 

 01 estojo contendo: 02 lápis pretos, 01 borracha branca macia e 01 apontador com 
lixeira 

 10 folhas de desenho tamanho A3 

 02 pacotes de folhas coloridas (80 g/m² ou 120 g/m²) 

 01 caixa de lápis de cor de 12 cores (não aquarelável, não jumbo)  

 01 estojo para guardar os lápis de cor 

 01 tesoura de ponta arredondada  

 01 tubo de cola lavável, 90g, com bico fino 

 01 cola em bastão 

 01 conjunto de cola colorida 

 01 pincel chato nº 10 

 01 folha de EVA (amarelo, verde, vermelho, preto, branco, marrom, laranja ou azul) 

 01 pasta plástica com aba e elástico, tamanho ofício, sem lombada  

 01 pacote de palitos de picolé  

 01 livro de literatura infantil adequado à faixa etária da criança que permanecerá na 
sala de aula 

 01 jogo pedagógico adequado à faixa etária da criança que permanecerá na sala de 
aula 

 Revistas adequadas para recorte 
 

 



 


