
 

1º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL 
LÍNGUA PORTUGUESA 
● Coleção Faça Língua Portuguesa – 1º ano – Angélica Prado e Cristina Hülle - Editora FTD -                                     

ISBN 7898683436024 
● Livro Paradidático 1º trimestre – Os Chapéus Mágicos de Babi – Autor: Edna Ande e Sueli Lemos – Editora 

Edebê – ISBN 9788555360688 
 

MATEMÁTICA 
● Coleção Faça Matemática – Saber – 1º ano – Katia Stocco Smole, Maria Ignez Diniz e Vlademir Marim - 

Editora FTD - ISBN 7898683436123  
 

ENSINO RELIGIOSO 
Livro: Crescer com Alegria e Fé, vol.1 - 2ª edição - Ednilce Duran e Glair Arruda- Editora FTD, 2018  -                               
ISBN 789865240832 
 

INGLÊS 
● 01 pastas com ferragem - com 20 plásticos grossos colocados  

OBS: O livro didático, por fazer para do programa Bilíngue, será adquirido na lista de materiais 
enviada pela escola no início do ano letivo 

 

ARTE 
● 01 cola líquida Pritt/Scoth/ Tenaz/Bic/Acrilex - 35g 
● 01 pasta polionda A3 com elástico, espessura estreita de 2 cm na largura, cor azul. 
● 01 camiseta usada e grande para proteger o uniforme. 
   

MATERIAIS DIVERSOS: 
● 01 caderno quadriculado de brochura (10x10mm) “kids” - capa dura 40 fls – Tilibra  
● 01 agenda escolar 2021 (com um dia da semana por página) 
● 01 pasta com ferragem - com 20 plásticos grossos colocados (Música) 
● 01 pasta com ferragem e logotipo da escola com 40 plásticos grossos colocados na pasta   
● 01 pasta polionda A3 com alça - transparente 
● 02 pastas com elástico e logotipo da escola 
● 01 metro de contact transparente 
● 01 revista em quadrinhos 
● 01 caixa de lenço de papel   
● 20 plásticos tamanho ofício 
● 02 caixas de massa de modelar com 12 cores 
● 03 envelopes brancos tamanho 23 X 34 cm 
● 03 envelopes brancos tamanho 23 X 11.5 cm 
● 01 estojo contendo: 4 lápis grafite nº 02, 2 borrachas macias e 1 apontador com depósito 
● 01 caixa de lápis de cor com 24 cores 
● 01 caixa de giz de cera (grande) 
● 01 estojo de caneta hidrográfica ponta fina – 12 cores 
● 01 tesoura sem ponta (com o nome gravado) 
● 02 colas bastão Pritt 40g 
● 01 régua de 15cm 
 

Informações importantes: 
1. Todo o material escolar deverá vir etiquetado e com o nome completo do aluno. 
 

2. Caso optem por mochilas com carrinho, as rodinhas deverão ser emborrachadas. 
 
 



3. Os livros paradidáticos dos 2º e 3º trimestre serão solicitados no decorrer do ano letivo. 
 

 

4. Papelaria Pamaris/ Chiquinho: 
 

 
 

5.  Para os livros da FTD EDUCAÇÃO as compras deverão ser feitas através do site         
www.ftdcomvoce.com.br a partir do dia 13/12/2021, sendo o parcelamento em até 10 vezes sem 
juros para compras realizadas até 31/12/2021, após esta data o parcelamento será de 08 vezes sem 
juros. Para acesso à Plataforma de compra é necessário utilizar o código exclusivo para o Colégio 
Beatíssima:  FTD22SPGEA 

 

5. No dia da reunião, dia 21/01/2022 será esclarecida a lista de material de arte e pedagógico (papéis, tintas, 

pincéis..., material do Zoom Education/Lego, Programa Bilíngue de Inglês) adquirido pela escola e que deverá ser 

pago até 18/03/2022. Posteriormente será entregue uma circular com mais detalhamento nas formas de 

pagamento. O valor será de R$1250,00 (um mil, duzentos e cinquenta reais). 

 


