LISTA DE MATERIAIS 2022
ENSINO FUNDAMENTAL – 1º ANO
1) MATERIAIS
- 50 folhas A3 (duplo ofício)
- 50 folhas de desenho A4
- 200 folhas ofício branca A4
- 01 pacote massa de biscuit preta
- 03 pacotes de papel color set tamanho ofício (80g ou 120g)
- 01 pacote de papel Machê (sugestão - Casa do Papel)
- 01 fita crepe parda larga
- 01 tinta PVA 100 ml
- 01 pacote de EVA tamanho ofício
- 02 canetas permanente preta
- 02 caixas de massa de modelar
- 01 caixa de material Dourado de madeira Base 10. (111 peças)
- 01 tela de pintura 30x25 cm
- 01 pasta com elástico (para temas de casa)
- 01 revista para recorte
- 01 pasta com 50 plásticos (grossos)
- 01 caixa de têmpera guache NEON (com 6)
- 01 camiseta tamanho adulto, para pintura
- 01 caixa de giz de cera
- 02 tubos de cola líquida (90 gramas)
2) MATERIAL A SER DEIXADO NA MOCHILA (identificar individualmente)
- 01 estojo simples com 3 lápis, borracha branca e macia, apontador com reservatório, tesoura sem
ponta com corte laser
- 01 cola bastão grande 40g
- 01 caixa de lápis de cor com (12 unidades sextavado)
- Caneta Bic colorida (conjunto com 4)
- 01 toalha para o lanche
3) LIVROS DE LITERATURA
- Palavras muitas palavras – Ruth Rocha (1° semestre)
- O Pato Mandão - Vanessa Romualdo Oliveira - Editora Ciranda da Cultura (2º semestre)
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4) MATERIAL DIDÁTICO - USO A PARTIR DO DIA 08/03/2022
- Livro Porta Aberta – Língua Portuguesa
- Livro Porta Aberta – Matemática
- Livro Porta Aberta – Ciências
5) FTD EDUCAÇÃO
Os livros devem ser identificados na capa.
A Escola Mãe Admirável faz parte de um sistema de ensino, no qual o estudante para ter acesso a
plataforma Iônica (materiais digitais) adquire uma licença anual e intransferível. Sendo obrigatória a compra
na editora, por isso, lembramos que não é permitido o reaproveitamento de materiais de anos anteriores.
Venda ON-LINE, a partir do dia 10/01/2022 até 31/01/2022, parcelamento em até 10 vezes. Para
comprar pelo site ftdcomvoce.com.br é preciso fazer o cadastro e utilizar o código de acesso (FTD22RSMAE).
Venda na Loja FTD: Rua Ramiro Barcelos, 344, Bairro Floresta, Porto Alegre.
Horário das 8h às 12h e das 13h30min às 18h.
Obs.: A FTD aceita compras nos Cartões de Débito e Crédito, das Bandeiras VISA, MasterCard, Elo,
BANRIcompras, Hipercard.
6) ELEFANTE LETRADO
- Plataforma digital – Pagamento em valor único no ato da matricula.
7) OBSERVAÇÕES:
a) A entrega do material deverá ocorrer no dia da entrevista, que será agendada pela escola.
b) Identificar todo o material com nome do aluno.
c) É obrigatório o uso diário do uniforme completo da escola.
d) Agenda / APP o custo é via pagamento da taxa anual da APEMMA).
e) Bloco personalizado - O custo será colocado no boleto de março de 2022.

