COLÉGIO SANTA MARIA
Dirigido pelas Irmãs Missionárias Servas do Espírito Santo
EDUCAÇÃO INFANTIL – ENSINO FUNDAMENTAL – ENSINO MÉDIO
Rua São Paulo, 2453 – Caixa Postal, 232 – Fone/Fax: 3223-6735

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR - NÍVEL 3 – 2022
USO INDIVIDUAL E COLETIVO:























04 Folhas de EVA gliter (sem enrolar)
03 Folhas de EVA liso - cores diversas (sem enrolar)
01 Bloco colorido A3 – 120g/m2
01 Bloco criativo colorido A4 – 120g/m2
01 Metro tecido estampado ou florido
100 Folhas de Sulfite A4 (75 g)
100 Folhas de Sulfite Colorido A-4
02 Folhas de celofane
02 Lixas de fogão grossa
01 Pacote de canudo
01 Pacote lacinho de cetim
01 Rolo de lastec
01 Rolo fita larga transparente
02 Rolos de papel crepom liso
01 Pacote palito de picolé
01 Pote de tinta guache - 250ml
02 Potes de massa de modelar 500gr
01Tubo de cola gliter
02 Tubos cola branca 90g
01 Caderno de desenho grande c/ margem (capa dura)*
01 Pasta de plástico fina, com elástico*
01 Caixa de giz de cera curtom 12 cores*





















01 Caixa de cola colorida(lavável)*
01 Rolo de pintura TAM. 5mm e diâmetro de 35mm*
01 Jogo canetas hidrográficas jumbo (lavável)*
01 Caixa de lápis de cor jumbo (12 cores)*
01 Lápis grafite triangular (jumbo)*
01 Borracha Branca (macia)*
01 Apontador para lápis jumbo*
01 Tesoura sem ponta (metal)*
01 Tesoura plástica (para massinha de modelar )*
01 Pincel chato nº10*
01 Estojo com zíper*
01 Camiseta adulto usada (para as aulas de pintura)*
01 livro de literatura infantil (figuras grandes e letra caixa alta)*
01 Bola de plástico nº08*
01 Jogo de baldinho para areia *
01 Brinquedo adequado à idade da criança: carrinho,
animais ou frutas de plástico, panelinhas, boneca entre
outros. (Evitar brinquedo eletrônico)*
01 Jogo pedagógico para faixa etária (sugestão:
quebra-cabeça, jogo da memória, jogo com letras ou
números) *
01 Jogo de montar de blocos gigantes*

LIVRO: Apostila do Sistema POSITIVO de Ensino – Grupo 3 - 02 volumes semestral – (Apostila
didática,Livro de Experiências, portfólio, material de apoio e agenda do aluno). 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 (SITE:
www.csmaria.org.br - Editora/ Positivo). Após o pedido efetivado e o pagamento confirmado, as apostilas serão entregues no colégio
e serão encaminhadas aos alunos pela secretaria.

HIGIENE PESSOAL (ficará na escola):
01 Caixa de luva - (por semestre) *
01 Caixa de lenço de papel (por semestre) *
01 Lenço umedecido*
- 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.
- Todo material de uso pessoal deverá ser reposto pelo responsável
sempre que necessário durante o ano;

MANTER NA MOCHILA/LANCHEIRA
(DIARIAMENTE):
03 Fraldas descartável (se usar)
01 Pomada para assadura* (se usar)
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*
Somente colocar nome no material que tiver (*)

AVISOS IMPORTANTES
PROJETO DE ADAPTAÇÃO ESCOLAR
O Colégio Santa Maria propõe um trabalho diferenciado para que tal momento seja aproveitado de maneira saudável.






Dias 26/01 a 28/01 – Entrevista com os pais e recebimento dos matérias do aluno(a) matriculado no Nível 2 e Nível
3 (Infantil).
Dia 31/01 - Piquenique de integração com os pais e alunos do N2 e N3. MANHÃ 10h30 – TARDE 16h00
As orientações para o processo de adaptação das turmas da Educação Infantil, serão postadas nas redes sociais
e/ou pelo contato via telefone. AGUARDEM!

DIA 01/02/2022 – INÍCIO DAS AULAS: MANHÃ - 07h45 às 11h55

www.csmaria.org.br

/ TARDE - 13h15 às 17h30

