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LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – EDUCAÇÃO INFANTIL – NÍVEL 5  
                                             (Trazer no dia 04/02/2019) 

02 folhas de EVA cores diversas (sem enrolar) 

02 folhas de EVA com gliter (sem enrolar) 

01 folha de EVA Branca (sem enrolar) 

01 folha de EVA Bege (sem enrolar) 

01 folha de papel cartolina laminado  

01 rolo de papel crepom liso  

02 blocos criativos espessura 120g/m 

02 potes de massa de modelar c/ 500g 

03 tubos de cola 90g  * 

01 tubo de cola 500g 

200 folhas sulfite A4 (75grs) 

100 folhas de sulfite colorido 

01 cx de giz de cera * 

01 cx de cola colorida (lavável)* 

02 cartolinas americanas  

01 caixa de tinta guache (lavável)* 

01 tubo de cola com glitter  

01 Tubo de cola relevo 

01 rolo de fita Kraft - 3M 38mmx50m 

01 rolo de fita larga transparente 

01 rolo de fita crepe 19mmx50m 

01 rolo de pintura TAM. 5 mm e diâmetro de 35mm 

02 folhas transparentes de retroprojetor 

01 pote de tinta guache - 250 ml 

01 pincel nº12 (cerdas chatas)* 

02 borrachas brancas (macias*) 

01 apontador com depósito * 

01 cx de lápis de cor com 12 cores cada * 

01 caderno de português brochura 48 fls – tamanho: 

190mmx248mm (capa dura)* 

01 caderno quadriculado pedagógico 1 cm 48 fls – 

tam. 187mmx245mm (capa dura)* 

01 jogo de canetas com 12 cores (lavável)* 

01 tesoura sem ponta * 

03 lápis de escrever preto * 

01 estojo com zíper (grande com 2 divisórias)* 

01 livro de Literatura Infantil, adequado à idade (com 

letras caixa alta)* 

01 pasta de plástico (fina) * 

01 jogo pedagógico (sugestão: quebra cabeça, 

dominó, jogo da memoria, jogo com letras ou 

números) 

01 jogo de peças de encaixe(grande)*  

03 bastões de cola quente(grosso ou fino) 

01 alfabeto e números em EVA 

01 bloco colorido A3 – 120g/m   com 20 folhas 

01 rolo de barbante pequeno  

02 pacotes de balão nº07* 

Sucatas: revistas, gibis, lã, botões... 

01 pacote de lantejoulas  

01 pacote de estrelinhas grandes 

01 pacote de algodão 

01 pacote de grampo de roupa em madeira 

01 pacotinho de mini lacinho de cetim 

01 pacote de palito de picolé colorido 

02 cds usados ou estragados  

01 pacote de palito churrasco 

05 metros de fita mimosa. 

01 cx de sapato encapada * 

01 pacote de olhinhos móveis (médio) 

01 metro de tecido (estampado ou florido) 

 
Somente colocar nome no material assinalado (*) 

LIVROS:  
 

• Apostila do Sistema POSITIVO de Ensino – Grupo 5  - 02 volumes anuais.  

ATENÇÃO! Para um melhor desempenho na execução das atividades propostas, ressaltamos a importância do aluno 
manusear e estudar com materiais de QUALIDADE e que proporcionem maior SEGURANÇA! 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVISOS IMPORTANTES 
DIA 04/02/2019 – Recepção dos pais para a entrega de materiais e primeiro contato com a professora 
regente. Trazer somente o material que ficará no colégio. 
 

• 08h00 - Para os alunos matriculados no período da manhã. 

• 13h30 - Para os alunos matriculados no período da tarde. 
 

DIA 05/02/2019 – Início das aulas  
 

• Período da manhã – 07h45 às 11h55 

• Período da tarde – 13h10 às 17h30 
 

 

ATENÇÃO! O pedido das apostilas deve ser feito pelos pais/responsáveis, direto na LOJA VIRTUAL POSITIVO. No site do colégio há um 
link de acesso. Após o pedido efetivado e o pagamento confirmado, as apostilas serão entregues no colégio e serão encaminhadas aos 
alunos pela secretaria. 


