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LISTA DE MATERIAIS 2022 - 1 º ANO 

MATERIAL VARIADO 

300 folhas de sulfite ou 03 vales sulfite 

02 cartolinas ou 02 vales cartolinas 

02 folhas de EVA ou 02 vales EVA (01 EVA liso e 01 

EVA estampado) 

02 folhas de papel dobradura ou 02 vales de papel 

dobradura 

02 collor set ou 02 vales collor set (01 liso e 01 

estampado) 

06 cadernos pequenos brochura (48 folhas) 

01 caderno brochurão 

01 caderno de aritmética grande (100 folhas) 

01 caderno de caligrafia 

01 caderno de desenho grande 

02 colas grandes (01 líquida e 01 bastão) 

01 tesoura sem ponta 

01 caixa de lápis de cor 

01 caixa de tinta guache (06 cores) 

01 caixa de giz de cera curtom 

01 pincel (nº 10, com cerdas nº 456) 

01 lápis de escrever 

01 borracha mole 

01 caixa de massa de modelar 

01 caixa de camisa encapada 

01 jogo de canetinhas 

01 apontador com depósito 

02 potes de margarina pequenos 

01 estojo para lápis de escrever, canetinha e lápis de cor 

02 pastas finas de elástico 

02 metros de papel kraft 

 

 

MATERIAL DE USO PESSOAL 

01 garrafa plástica para água 

01 toalhinha de rosto 

 

MATERIAL DIDÁTICO/LIVROS 

01 Livro de Literatura: A Árvore Generosa/Autor ShelSilverstein. Deve ser adquirido individualmente, pode ser 

livro usado. Todo aluno deverá ter em mãos no início do ano letivo. 

01 Livro de Ensino Religioso Crescer com Alegria e Fé – Editora FTD – Volume 1 – Nova Edição 

- Aquisição individual na loja virtual: código da Escola, FTD22PRNTV. Acesse o site 

www.ftdcomvoce.com.br. Cada aluno deverá ter em mãos na primeira aula de Ensino 

Religioso o livro da disciplina. Não é permitido fotocopiar e nem revender os livros 

Material Didático do Positivo – adquirir na loja virtual: https://lojanaescola.com.br/natividade 

Acesso a Plataforma Pense Matemática incluso nas mensalidades. 

OBSERVAÇÕES 

Todo o material deverá ser etiquetado com o nome do estudante. 

O USO DO UNIFORME é obrigatório (agasalho completo, camiseta e tênis). No inverno jaqueta e/ou 

moletom da Escola. A jaqueta/moletom deverá trazer o nome do estudante, BORDADO em local visível, pois 

não nos responsabilizamos por perdas ou trocas. 

   O uniforme poderá ser adquirido na Loja MARAVILHA  ou na Casa dos Uniformes (Maringá) 

1ª Reunião de Pais: Dia 01/02/2022 – (Terça-feira) – às 13h30 

Os materiais deverão ser entregues no dia 01/02/2022 após a reunião. Lembramos que no dia 02/02 as professoras 

não estarão recebendo os materiais, pois estarão dando maior atenção aos alunos. 

Início das aulas: Dia 02 de fevereiro (Quarta-feira), das 13h e término às 17h15. 

A aquisição do Material Didático do Positivo deverá ser realizada, impreterivelmente, até o dia 07/01/2022. 

A aquisição do Livro de Ensino Religioso e do Livro de Literatura deverá ser feita impreterivelmente até o dia 

07/01/2022. 

http://www.ftdcomvoce.com.br/
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