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LISTA DE MATERIAL ESCOLAR -  NÍVEL 5 – 2020  

(Trazer no dia 03/02/2020) 
 

USO INDIVIDUAL E COLETIVO: 
01 Folha de EVA estampado (sem enrolar) 
03 Folhas de EVA glÍter (sem enrolar) 
04 Folhas de Eva liso cores diversas (sem enrolar) 
01 Folha EVA BRANCO ou BEGE (sem enrolar) 
02 Folhas de papel cartão estampado 
02 Rolos de papel crepom liso (marrom e roxo) 
02 Folhas transparente de retroprojetor 
200 Folhas Sulfite A-4 (75 g) 
100 Folhas Sulfite Colorido A-4 
03 Blocos criativo colorido A4 - 120g/m2 
01 Bloco colorido A3 – 120g/m2 
01 Pacote de dobradura (tamanho ofício) 
01 Caderno de linhas(português) brochura 48 fls – TAM. 
190mmx248mm (capa dura)* 
01 Caderno quadriculado pedagógico 1 cm 48 fls – TAM. 
187mmx245mm (capa dura)* 
01 Pasta fina com elástico* 
02 Potes de massa de modelar 500gr 
01 Pote de tinta guache – 250ml 
01 Jogo de pintura a dedo (lavável)* 
01 Caixa de giz de cera curton 12 cores* 
01 Caixa de cola colorida(lavável)* 
02 Tubos de cola 90g* 
01 Tubo de cola 500g 
01 Tubo de cola glíter* 
01 tubo de cola relevo* 
01 Pincel broxinha nº 12* 
01 Jogo canetas hidrográficas 12 cores (lavável)* 
 
 
 

01 Caixa de lápis de cor (12 cores)* 
02 Lápis grafite* 
02 Borrachas brancas (macia)* 
01 Apontador com depósito* 
01 Tesoura sem ponta* 
01 Estojo com zíper (grande com 2 divisórias)* 
01 Pacote de lantejoulas e estrelinhas 
01 Pacote de palito de picolé colorido 
01 Pacote de palito para churrasco grande 
01 Pacote de algodão 
01 Rolinho de barbante pequeno 
01 Pacote de balão nº07 
01 Pacote de grampo de roupa em madeira 
01 Lixa de fogão grossa 
01 Fita larga transparente 
01 Rolo de fita kraft 3M 38mmx50m 
01 Rolo de fita crepe 19mmx50m 
02 Metros de TNT(liso) 
01 Metro de tecido (estampado ou florido) 
05 Metros de fita mimosa (fina) 
01 Pacote de lacinho de cetim 
01 Pacote de olhinhos móveis(médio) 
05 Bastões de cola quente (grosso ou fino) 
01 livro de literatura infantil, adequado à idade (letra caixa 
alta)* 
01 Jogo de baldinho para areia * 
01 Jogo de peças de encaixe (grande)* 
01 Alfabeto e números em EVA 
Sucatas: Revistas, jornais, gibis, CD’s, lã, botões... 
 
 

 

 
 
 

HIGIENE PESSOAL (ficará na escola): 
02 Caixas de lenço de papel (por semestre) * 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

MANTER NA MOCHILA/LANCHEIRA 
(DIARIAMENTE): 

01 Lenço umedecido* 
01 Troca de roupa completa e calçado Verão/Inverno* 
01 Pente/escova e rabicó para cabelo* 
01 Toalha higiênica para o lanche* 
01 Garrafinha para água* 

 
 

AVISOS IMPORTANTES 
 

 

 

www.csmaria.org.br 

- 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! 
- Respeitar as medidas indicadas para os materiais, pois tais 
indicações têm motivação pedagógica. 
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Somente colocar nome no material que tiver (*) 

 DIA 03/02/2020 – Recepção dos pais para a entrega de materiais e primeiro contato com a professora regente. 

Trazer somente o material que ficará no colégio. 
 

08h00 - Alunos matriculados no período da manhã. / 13h30 - Alunos matriculados no período da tarde. 
 

 DIA 04/02/2020 – Início das aulas: MANHÃ  - 07h45 às 11h55    /  TARDE - 13h10 às 17h30 

 
 
 
 
 

LIVRO: Apostila do Sistema POSITIVO de Ensino – Grupo 5 - 02 volumes semestral  

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. 

 

 

 
 


