LISTA DE MATERIAL – 2018
MATERNAL I
PAPÉIS
2 blocos de desenho A3 colorido
2 blocos de papel Canson A3
1 bloco de papel Canson A4
1 metro de contact transparente
ARTES NA SALA
1 tubo de cola bastão grande
1 camiseta usada (tamanho 4 ou 6) que cubra os
joelhos, para ser usadas nas oficinas de artes
2 CDs
5 envelopes de carta coloridos
1 rolo de fita mimosa
1 cola de contato
1 rolo de fita craft 3cm
1 pacote de forminhas de papel para cupcake
1 corante artificial comestível
ESCRITA/DESENHO/PINTURA
1 caixa de “Meu primeiro giz Crayon de cera”
1 caixa de pintura a dedo
1 massa de modelar (barra única)
1 caneta preta permanente
1 rolinho de espuma para pintura
1 rolo de fita crepe
1 pasta polionda A3 (transparente)
4 grampos trilhos plásticos
2 sacos plástico A4
2 sacos plástico A3
2 sacos de papel celofane transparente(médio)
1 pincel para pintura nº18

MATERIAL DE HIGIENE
2 caixas grandes de lenços de papel
3 potes grandes de lenços umedecidos
2 pomadas para assadura
1 fralda de pano grande para higiene (pode ser usada)
1 escova de cabelo

SUCATAS
Telefone, mouse, teclado, fantasias usadas (para
doação).

Obs: Favor colocar nome no material do aluno com
letra CAIXA ALTA (maiúscula).

Todo material deve ser entregue na escola dia
30/01/18, devidamente identificado com o nome
do aluno, no período das 13h30min às
15h30min.

GERAL
1 mochila simples (trazer todos os dias uma muda de
roupa)
3 fraldas (se usar)
1 protetor solar) – já no primeiro dia de aula
1 lancheira simples
1 almofada simples (com nome)
2 fotos 3x4 (de uniforme)
1 copo plástico com nome
1 colher com nome
1 caminha (adquirir no colégio)
1 travesseiro com fronha (com nome)
1 manta ou edredom simples (com nome)
1 boné
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LISTA DE MATERIAL – 2018
MATERNAL II
PAPÉIS
2 blocos de papel Canson A3
1 bloco de papel Canson A4
2 blocos de desenho A3 colorido
2 mt de contac transparente
2 mt de plástico bolha

1 galocha (com nome)
1 copo plástico com nome (para ficar na escola)
1 pacote de colher
6 forminhas de Cupcake
1 pacote de confeito comestível (pequeno)

MATERIAL DE HIGIENE
ARTES NA SALA
2 sacos médio de celofane transparente
2 sacos plásticos A3
2 pares de olhos (tamanho médio)
1 cola grande 90g
6 envelopes coloridos (tamanho médio)
1 massinha de modelar barra única
2 CDs
3 metros de fita mimosa
4 grampos trilho plástico
12 grampos de madeira
1 par de meia branca (simples)

ESCRITA/DESENHO/PINTURA
1 jogo de canetas hidrográficas 12 (cores) Jumbo
1caixa de giz de cêra Jumbo Madeira (ponta única)
1 pote de tinta guache (250ml)
2 canetas para CD
1 rolinho para pintura
1 pincel nº 22
1 fita crepe
1 fita transparente larga
1 fita dupla face
1 pacote de palito de picolé
1 pasta polionda A3 (pode ser usada)

2 caixas grande de lenços de papel
3 potes grandes de lenços umedecidos
2 pomadas para assadura
1 fralda de pano para higiene (pode ser usada)

SUCATAS
3 pratinhos de isopor, 1 prato de papelão redondo.

ARTE (trazer em uma sacola separada)
1 pote de tinta de tecido
4 grampos de trilho plástico
1 bloco de canson A3

Se caso tiver, favor trazer: botões de tamanhos
variados, brilhos e lantejoulas.
Obs: Favor colocar nome em todo o material do
aluno com letra CAIXA ALTA (maiúsculas),
pois será devolvido no final do ano o material
que sobrar.Todo material deve ser entregue na
escola dia 30/01/18, devidamente identificado
com o nome do aluno, no período das 13h30min
às 15h30min.

GERAL
1 mochila simples (trazer todos os dias uma muda de
roupa)
1 lancheira
2 fraldas por dia (se usar)
2 fotos 3x4 (de uniforme)
1 boné com nome (para ficar na escola)
1 caminha (adquirir no colégio)
1 travesseiro
Roupa de cama
1 edredom ou cobertor pequeno
1 almofada (leve e simples)
1 avental (com nome)
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LISTA DE MATERIAL – 2018
EDUCAÇÃO INFANTIL I
PAPÉIS
3 blocos de desenho A3 colorido
2 blocos de papel canson A3
1 bloco de papel canson A4
1 metro de plástico cristal
1 metro de plástico bolha
ARTES NA SALA
2 tubos de cola (90g)
6 grampos plástico (tipo trilho)
1 camiseta velha (do pai ou da mãe) para pintura
1 pacote de lantejoulas grandes (qualquer cor)
10 envelopes coloridos (médio)
1 jornal
1 pacote de palitos de picolé
1 lata vazia de leite ninho (vazia)
3 potes para gelatina com tampa (pequeno)
5 pratos de papelão médio
5 metros de fita mimosa
1 rolo de fita adesiva larga
5 balões
2 sacos celofane (tamanho médio)
1fita crepe marrom
02 sacos plásticos A3
ESCRITA/DESENHO/PINTURA
3 massas de modelar – barra única (cores diferentes)
1 pincel ref. 815 nº 18
1 estojo de canetinhas hidrográficas grossas laváveis
(6 cores)
1 caneta marcador permanente preta
1 caixa de lápis de giz de cêra
2 potes de tinta guache (250ml)
1 rolinho de espuma para pintura
1 caderno de 48 folhas de desenho grande (não
milimetrado) para Inglês.
1 caneta preta soft point
1 CD regravável
3 DVDs regraváveis
2 capas de CDs (de papel colorido)
1 caixa de ecolápis triângular jumbo (12 cores)
2 joelhos PVC 90° 20mm
50cm de cano PVC 20mm
2 T 90º 25mm
1 pacote de grampo de roupas
1 lanterna
1 argila branca (será pedido durante o ano)
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GERAL
1 boné (com nome) para ficar na escola
1 mochila
1 lancheira
3 fotos 3x4 (com uniforme)
1 copo plástico com nome para ficar na escola
1 pacote de canudinho sanfonado
1 colher com nome para ficar na escola
1 pasta polionda A3 (pode ser usada)
1 pasta com elástico (para terefas)
MATERIAL DE HIGIENE
1 pote de lenço umedecidos (grande)
1 calça de agasalho e 1 blusa (qualquer cor, sempre na
mochila de reserva)
1 calcinha para meninas (sempre na mochila de reserva)
1 cueca para meninos (sempre na mochila de reserva)
2 caixas de lenço de papel
SUCATAS PARA FICAR NA ESCOLA ( DOAÇÃO)
Espelho de mão (pequeno), pratinhos de Isopor, 1 pote de
margarina retangular (500g), conta gotas, caixinhas de
remédio, rolinhos de papel, fantasias usadas, tampinhas
de garrafa pet, cds usados, rolhas de cortiça.
MATERIAL PEDAGÓGICO
1 jogo educativo correspondente a faixa etária (usado)
1 almofada pequena (com nome)
ARTE (trazer em uma sacola separada)
1 tela para pintura (30x40cm)
1 pote de tinta de tecido
Se caso tiver, favor trazer: botões de tamanhos variados,
brilhos e lantejoulas, pratinho de isopor, cones de linha,
carretilha de linha.
Adquirir na secretaria da escola na primeira semana de
aula:
1 Apostila de Matemática
1 Apostila de Português
1 bloco de folhas timbradas horizontal (100 folhas)
Obs: Favor colocar nome em todo o material do aluno
com letra CAIXA ALTA (maiúsculas), pois será
devolvido no final do ano o material que sobrar.Todo
material deve ser entregue na escola dia 30/01/18,
devidamente identificado com o nome do aluno, no
período das 13h30min às 15h30min.
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LISTA DE MATERIAL – 2018
EDUCAÇÃO INFANTIL II
PAPÉIS
3 blocos de papel Canson A4
3 blocos de papel Canson A3
3 blocos de desenho A3 colorido
30 folhas de papel sulfite branco
50cm de plástico cristal (espessura média)
2 metros de contact transparente
2 papel crepon

ARTES NA SALA
1 caixa encapada
2 tubos de cola (90g)
5 metros de fita mimosa
1 rolo de fita crepe

ESCRITA/DESENHO/PINTURA
1 caixa de eco lápis colorido, triangular, formato jumbo
(12 cores)
3 canetas ponta porosa Soft point pretas
1 caneta permanente
1 estojo de caneta hidrocor grossa (6 cores)
3 massas de modelar (barra única)
1 caixa de lápis giz
1 caderno de 48 folhas de desenho grande (não
milimetrado) para Inglês (pode ser o mesmo do ano
anterior)
1 tesoura sem ponta e enfeites
2 potes de tinta guache (250ml)
1 rolinho para pintura
9 envelopes coloridos (médio)
1 DVD
1 pacote de balão
1 pincel nº16

1 pacote de palito de churrasco
1 lanterna
1cadeado simples com chave
10 forminhas de papel para Cupcake
1 pacote de confeito comestível (pequeno)
1 calça simples para ficar na mochila
1 almofada com nome (simples)
1 boné
1 toalha de mão
1 colher com nome para ficar na lancheira
1 caixa de lenço de papel
2 pacotes de lenço umedecido

SUCATAS
Fantasias usadas
Revista/jornal
Rolo de papel higiênico
Bandeja de isopor
Rolha
Retalhos de tecido
Caixa de ovos

ARTE (trazer em uma sacola separada)*
1 bloco de Canson A3
1 pote de tinta guache (250ml) vermelha, preto ou
marrom
1 rolo de fita crepe
2 folhas de papel celofane sem cor
2 grampos trilho plástico
Se caso tiver, favor trazer para doação: botões de
tamanhos variados, brilhos e lantejoulas, pratinho de
isopor, fitas de pacotes de presente usado, jornal,
retalhos de EVA, canetinhas usadas e giz de cera.

GERAL
1 pasta com elástico
1 pasta polionda A3 (pode ser usada)
2 fotos (3x4) com uniforme
1 jogo educativo para a faixa etária correpondente
8 grampos trilho (plástico)
2 pacotes de prendedor (médio)
1 saco plástico A3
1 saco plástico A4
1 copo plástico com nome
1 lupa
1 pacote de palito de picolé
Rua Madre Iva Poupon-69
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Adquirir na secretaria da escola na primeira semana
de aula :
1 Apostila de Matemática;
1 Apostila de Língua Portuguesa;
1 bloco de folhas timbradas vertical (100 folhas);
1 bloco de folhas timbradas horizontal (100 folhas).
Obs: Favor colocar nome em todo o material do aluno
com letra CAIXA ALTA (maiúsculas), pois será
devolvido no final do ano o material que sobrar.Todo
material deve ser entregue na escola dia 30/01/18,
devidamente identificado com o nome do aluno, no
período das 13h30min às 15h30min.
Curitibanos-SC
CEP 89520-000
Site: www.cmimaculada.com.br

LISTA DE MATERIAL – 2018
EDUCAÇÃO INFANTIL III
PAPÉIS
3 blocos de papel Canson A3
3 blocos de desenho A3 colorido
2 metros de contact transparente
ARTES NA SALA
2 tubos de cola (90g)
1 tesoura sem ponta e enfeites
ESCRITA/DESENHO/PINTURA
1 caixa de eco lápis colorido, triangular, formato (12
cores) Grip Jumbo
1 estojo de caneta hidrocor grossa (12 cores)
3 canetas ponta porosa Soft point preta
2 massas de modelar (barra única,cores diferentes)
1 caderno de 48 folhas de desenho grande (não
milimetrado) para Inglês (pode ser o mesmo do ano
anterior)
1 pasta polionda A3 (pode ser usada)
1 pote de tinta guache (250ml)
1 cx de camisa encapada
4 envelopes brancos (médio)
5 envelopes coloridos (médio)
1 caderno pequeno simples (50 folhas)
5 grampos trilho plástico
1 fita durex transparente larga
1 fita crepe
6 metros de fita mimosa (cores diferentes)
2 CDs com capas coloridas
GERAL
1 pastinha com elástico
1 boné
1 almofada simples
1 jogo usado para deixar na escola
1 copo plástico com nome
1 colher com nome para deixar na escola
10 saquinhos plástico coloridos (pequeno)
10 forminhas para cupcakes grande
1 pacote de confeitos para bolo (pequeno)
1 pacote de palito de picolé

Rua Madre Iva Poupon-69
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1 lupa
MATERIAL DE HIGIENE
1 refil de lenços umedecidos
1 caixa de lenço de papel
SUCATAS
Roupas e fantasias para teatro; tampinhas de garrafa
pet
ARTE (trazer em uma sacola separada)*
1 bloco de Canson A4
1 pincel nº16
1 pote de tinta guache (250ml) verde, vermelho ou
salmom pele.
1 pote de tinta para tecido
4 grampos trilho plástico
Se caso tiver, favor trazer para doação: botões de
tamanhos variados, brilhos e lantejoulas, pratinho de
isopor, fitas de pacotes de presente usados, retalhos de
EVA, canetinhas usadas e giz de cera usado.

Adquirir na secretaria da escola na primeira
semana de aula :
1 Apostila de Matemática;
1 Apostila de Língua Portuguesa;
1 bloco de folhas timbradas vertical (100 folhas);
1 bloco de folhas timbradas horizontal (100 folhas);
1 bloco de folhas timbradas com linhas (100 folhas).

Obs: Favor colocar nome em todo o material do
aluno com letra CAIXA ALTA (maiúsculas),
pois será devolvido no final do ano o material
que sobrar.Todo material deve ser entregue na
escola dia 30/01/18, devidamente identificado
com o nome do aluno, no período das 13h30min
às 15h30min.

Curitibanos-SC
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LISTA DE MATERIAL – 2018
1º ANO “A” DO ENSINO FUNDAMENTAL
PAPÉIS
50 folhas de papel sulfite branco*
2 blocos de papel Canson A4*
1 bloco de papel Canson A3*
1 bloco de papel A3 colorido
1 papel crepon*
ESCRITA/DESENHO/PINTURA
1 borracha branca
1 apontador com depósito para lápis jumbo
1 caixa de lápis de cor triangular jumbo (12 cores)
3 ecolápis escolar nº 2
2 canetas ponta porosa Soft point preta*
1 tubo de cola (90g)*
1 estojo de canetinhas hidrográficas lavável
jumbo (6 cores)*
1 massa de modelar (barra única)*
1 caderno de 48 folhas pequeno para Inglês*
1 caderno de 96 folhas (grande, capa dura, tipo
brochura, com margem e sem enfeites)*para
( Ciências, História, Geografia e Ensino Religioso)
2 caderno de 48 folhas (grande, capa dura, tipo
brochura, com margem e sem enfeites)*para
( Matemática e Língua Portuguesa)
2 pincéis para quadro branco*
1 caixa de tinta guache (6 cores)*
1 tela 30x40cm
1 rolo de fita crepe*
1 pacote de argila (será pedido durante o ano)

SUCATAS
2 gibis da turma da Mônica*
1 revista velha*
ARTE (trazer em uma sacola separada)*
1 pote de tinta guache azul (250g)
1 bloco de Canson A3
2 folhas de papel celofane sem cor
1 pincel nº 12
1 pacote de palito de churrasco
Se caso tiver, favor trazer para doação: botões de
tamanhos variados, brilhos e lantejoulas, pratinho
de isopor, fitas de pacotes de presente usados,
retalhos de EVA.
Obs: Favor colocar nome no material do aluno
com letra CAIXA ALTA (maiúsculas), pois
será devolvido ao aluno no final do ano o
material que sobrar. Todo material marcado
com (*) deve ser entregue na escola dia 30/01/18,
devidamente identificado com o nome do aluno,
no período das 13h30min às 15h30min.
Início das aulas: 01/02/18 às 13h10min.

GERAL
1 estojo simples
1 mochila simples
1 lancheira simples
1 pasta com elástico*
1 tesoura sem ponta e enfeites*
1 régua transparente não flexível (15cm)*
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LISTA DE MATERIAL – 2018
2º ANO “A” DO ENSINO FUNDAMENTAL
PAPÉIS
1 bloco de canson A3 colorido*
ESCRITA/DESENHO/PINTURA
1 caixa de lápis de cor, triangular, formato jumbo
(12 cores)
2 lápis de escrever
1 borracha branca
1 apontador simples
1 régua transparente não flexível (30cm) *
1 estojo de canetinhas hidrográficas (12 cores) *
1 caderno de 48 folhas pequeno para Inglês*
2 cadernos de 100 folhas (grande, com margem,
sem enfeites, tipo brochura, com capa dura) –
Português e Matemática*
2 pincéis para quadro branco (1preto e 1
vermelho)*
1 caneta soft point preta*
1 prancheta simples*
GERAL
1 estojo simples
2 tubos de cola (90g) *
1 pasta com elástico*
1 tesoura sem ponta e enfeite*
1 massa de modelar (barra única) *
2 gibis para leitura (Turma da Mônica)*
2 revistas*

Se acaso tiver, favor trazer: botões de tamanhos
variados, brilho e lantejoulas, 1 pratinho de Isopor,
1 revista para recorte, fitas e pacotes de presentes
usados, algodão, CD fora de uso, pratos de
papelão, fitas, enfeites e pacotes de presente
usados, tampinhas de tamanhos variados.
ARTE (trazer em uma sacola separada)*
1 caixa de pintura a dedo
1 bloco de Canson A4
1 refil para máquina de cola quente grande
1 pincel nº12 de cerdas macias
1 tubo de cola (90g)
Se caso tiver, favor trazer para doação : botões de
tamanhos variados, brilhos e lantejoulas, pratinho
de isopor, fitas de pacotes de presente usados,
retalhos de EVA.
Obs: Favor colocar nome no material do aluno
com letra CAIXA ALTA (maiúsculas), pois
será devolvido ao aluno no final do ano o
material que sobrar. Todo material marcado
com (*) deve ser entregue na escola dia 30/01/18,
devidamente identificado com o nome do aluno,
no período das 13h30min às 15h30min.
Início das aulas: 01/02/18 às 13h10min.
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LISTA DE MATERIAL – 2018
3º ANO“A” DO ENSINO FUNDAMENTAL
PAPÉIS
1 bloco de papel Canson A4 (*)
1 bloco de papel Canson A3 (*)
1 bloco de papel Canson A3 colorido (*)
1 papel crepon
1 metro de plástico contact transparente (*)
ESCRITA/DESENHO/PINTURA
1 caneta marca texto (amarela)
1 tesoura sem ponta
1 caneta ponta porosa Soft point preta (*)
1 borracha branca
1 apontador simples, com depósito
1 caixa de lápis de cor (12 cores)
2 lápis pretos triangular
1 caderno de 48 folhas pequeno para Inglês – capa
dura (com margem e sem enfeites nas folhas) (*)
2 tubos de cola (90g) (*)
1 régua transparente não flexível (30cm) (*)
1 caderno pequeno de 48 folhas (capa dura), com
margem e sem enfeites (Ciências Naturais)*
1 caderno pequeno de 48 folhas (capa dura), com
margem e sem enfeites História, Ensino Religioso
e Geografia)(*)
2 cadernos de 96 folhas - Português e Matemática
(grande, capa dura, tipo brochura, com margem e
sem enfeites nas folhas)(*)
2 pincéis para quadro branco (*) (vermelho/ preto/
azul)
1 cd usado
3 espelhos 3cm x 15 cm

ARTE (trazer em uma sacola separada)*
1 pincel nº 12
1 tubo de cola (90g)
1 bloco de Canson A4
1 tela para pintura (30x40cm)
1 caneta permanente para CD (preta)
1 caixa de pintura a dedo
Se caso tiver, favor trazer: botões de tamanhos
variados, brilhos e lantejoulas, pratinho de isopor,
fitas de pacotes de presente usados, jornal.
Obs: Favor colocar nome no material do aluno
com letra CAIXA ALTA (maiúsculas), pois
será devolvido ao aluno no final do ano o
material que sobrar. Todo material marcado
com (*) deve ser entregue na escola dia 30/01/18,
devidamente identificado com o nome do aluno,
no período das 13h30min às 15h30min.
Início das aulas: 01/02/18 às 13h10min.

GERAL
1 pasta com elástico (*)
1 gibi (para ficar na escola) (*)
1 mini-dicionário da Língua Portuguesa, adaptado
a nova ortografia e com separação silábica (*)
1 rolo de fita crepe(*)
4 grampos de trilho plástico (*)
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LISTA DE MATERIAL – 2018
4º ANO“A” DO ENSINO FUNDAMENTAL
PAPÉIS
50 folhas de papel sulfite branco*
1 bloco de papel Canson A3*
1 bloco de papel Canson A3 colorido*
3 folhas de papel vegetal *
ESCRITA/DESENHO/PINTURA
1 caderno pequeno, capa dura de 48 folhas, com
margem e sem enfeites nas folhas (Ciências )*
1 caderno grande, capa dura, de 96 folhas, com
margem e sem enfeites nas folhas (Matemática)*
1 caderno grande, capa dura, de 96 folhas, com
margem e sem enfeites nas folhas (História,
Geografia e Ensino Religioso)*
1 caderno grande, capa dura, de 96 folhas, com
margem e sem enfeites nas folhas (Língua
Portuguesa)*
1 caderno pequeno, capa dura de 48 folhas, com
margem e sem enfeites nas folhas (Inglês )*
1 bloco ou caderno de rascunho
1 tesoura sem ponta nem enfeites
2 tubos de cola (90g)*
1 caixa de lápis de cor (12 cores)
1 régua transparente não flexível (30cm)
1 caneta vermelha
1 caneta azul
2 lápis de escrever ( preto)
1 apontador simples
1 borracha branca simples
1 transferidor 180º*
1 compasso*
1 caneta ponta porosa Soft point preta*
1 par de olhos grande*
1 pacote de enfeites de EVA*
2 canetões para quadro branco (*) (preto e
vermelho)
1 fita crepe*

GERAL
1 dicionário português/inglês – inglês/português pequeno
1 mini-dicionário da Língua Portuguesa, adaptado
a nova ortografia e com separação silábica (pode
ser utilizado o mesmo do ano anterior) (*)
1 pasta com elástico
1 prancheta simples
1 pacote de palitos de churrasco
1 massa de modelar barra única

SUCATAS
2 revistas para recorte*
ARTE (trazer em uma sacola separada)*
1 caneta de ponta grossa (Soft point)
1 caixa de pintura a dedo
1 bloco de Canson A4
1 pincel nº 12
1 rolo de fita crepe
Se caso tiver, favor trazer para doação: botões de
tamanhos variados, CD velho, brilhos e lantejoulas,
pratinho de isopor, fitas de pacotes de presente
usados, jornal, retalhos de EVA.
Obs: Favor colocar nome no material do aluno
com letra CAIXA ALTA (maiúsculas), pois
será devolvido ao aluno no final do ano o
material que sobrar. Todo material marcado
com (*) deve ser entregue na escola dia 30/01/18,
devidamente identificado com o nome do aluno,
no período das 13h30min às 15h30min.
Início das aulas: 01/02/18 às 13h10min.
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LISTA DE MATERIAL – 2018
5º ANO“A” DO ENSINO FUNDAMENTAL

ESCRITA/DESENHO/PINTURA
1 caderno grande, capa dura, (brochura) de 48 folhas,
com margem e sem enfeites (Ciências Naturais)
1 caderno grande, capa dura, de 96 folhas, com
margem
e
sem
enfeites
nas
folhas
(História/Geografia/Ensino Religioso)
1 caderno grande, capa dura, de 48 folhas, com
margem e sem enfeites nas folhas (Inglês)
2 cadernos grandes, capa dura, (brochura) de 96
folhas, com margem e sem enfeites (Matemática e
Língua Portuguesa)
1 caixa de lápis de cor (12 cores)
2 lápis de escrever
1 tesoura pequena*
1 tubo de cola (90g)*
1 tubo grande de cola bastão*
1 bloco de papel Canson A3*
1 bloco de papel Canson A4*
50 folhas de papel sulfite*
1 massa de modelar (barra única)*
1 pasta com elástico*
1 revista*
1 caneta ponta porosa preta*
1 bloco A3 Canson colorido*
1 bloco A4 Canson colorido*
1 folha de papel crepon (colorido)*
1 régua transparente (15 cm, não flexível), sem enfeites
1 rolo de fita crepe*
4 grampos de trilhos plástico*

1 caneta azul sem enfeites
1 caneta vermelha sem enfeites
1 caneta marca texto (amarela) simples
1 borracha branca sem enfeites
1 apontador de caixinha simples
1 régua transparente (30 cm, não flexível), sem
enfeites*
1 transferidor 180º (pode ser o mesmo do ano
anterior) *
1 compasso (pode ser o mesmo do ano anterior)*
1 bola de isopor média
2 metros de fita mimosa branca*

ARTE (trazer em uma sacola separada)*
1 bloco de Canson A4
1 caixa de pintura a dedo
1 pincel nº 02
1 pacote de argila ( será pedido durante o ano)
Se caso tiver, favor trazer para doação: botões de
tamanhos variados, brilhos e lantejoulas, pratinho de
isopor, fitas de pacotes de presente usadas, jornal,
retalhos de EVA.

Obs: Favor colocar nome no material do aluno
com letra CAIXA ALTA (maiúsculas), pois será
devolvido ao aluno no final do ano o material
que sobrar. Todo material marcado com (*)
deve ser entregue na escola dia 30/01/18,
devidamente identificado com o nome do aluno,
no período das 13h30min às 15h30min.
Início das aulas: 01/02/18 às 13h10min.

Rua Madre Iva Poupon-69
Fone/fax: (49) 3245-0317

Curitibanos-SC
CEP 89520-000
Site: www.cmimaculada.com.br

LISTA DE MATERIAL – 2018
6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
1 caderno universitário de 10 matérias (Ed. Religiosa, Geografia, Inglês, Ciências, História, Arte e Educação Física)
2 cadernos de 150 folhas (universitário) Português e Matemática
1 caderno pequeno 48 folhas (Português- diário do leitor)
1 pasta catálogo preta (50 plásticos) para Português
1 régua acrílica não flexível (30cm)
2 lápis nº. 1
2 canetas (azul e vermelha)
1 borracha grande branca
1 toalha pequena para Ed. Física
1 dicionário Inglês/Português
1 dicionário de Português
1 pasta com elástico (Ensino Religioso)
2 pincéis para quadro branco*
1 rolo de fita dupla face*
1 rolo de fita crepe *
OBS: os cadernos não poderão ser substituídos por fichários
ARTES (trazer em uma sacola separada e identificada)*
1 bloco de papel Canson A4
1 bloco de papel Canson A3
1 bloco de papel vegetal A4
1 fita crepe ou craft larga
1 lápis grafite 6B
1 lápis grafite HB
1 borracha macia para desenho
1 caneta soft point
1 caixa de lápis aquarela (12 cores)
1 tesoura sem ponta
1 folha de cartolina branca
1 tubo de cola
2 tubos de tinta acrílica para tela (qualquer cor)
1 tela para pintura 30x40cm
1 Camiseta velha para pintura

1 pacote de argila (será pedido durante o ano)
SUCATAS: (se tiver, favor trazer):*
Botões, missangas, pedras coloridas, bandejas de isopor, potes vazios, semente, cd, bandeja de pizza, jornal velho,
linhas e rolha.

Todo material marcado com (*) deve ser entregue na escola dia 30/01/18, devidamente identificado
com o nome do aluno, no período das 13h30min às 15h30min.
Início das aulas: 01/02/18 às 7h30min.
Rua Madre Iva Poupon-69
Fone/fax: (49) 3245-0317

Curitibanos-SC
CEP 89520-000
Site: www.cmimaculada.com.br

LISTA DE MATERIAL – 2018
7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
1 régua acrílica não flexivel 30cm
1 transferidor 180º
1 compasso
2 lápis nº. 1
2 canetas (azul e vermelha)
1 borracha grande branca
1 caderno universitário de 10 matérias (Ensino Religioso, Geografia, Inglês, Ciências, História, Arte e Educação
Física)
2 cadernos de 150 folhas (universitário) Português e Matemática
1 dicionário Inglês/Português
1 dicionário de Português
1 toalha pequena para Ed. Física
1 pasta com elástico (Ensino Religioso)
2 pincéis para quadro branco*
1 rolo de fita durex larga*
1 rolo de fita crepe*
OBS: os cadernos não poderão ser substituídos por fichários
ARTES (trazer em uma sacola separada e identificada)*
2 blocos de papel Canson A4
1 bloco de papel Canson A3 colorido
1 caneta soft point
1 folha de papel dupla face
1 cola colorida
1 tubo de cola 90g
1 pincel nº 2
1 pote de tinta guache preto
1 borracha de boa qualidade para desenho
1 caixa de canetinhas hidrográficas (12cores)
1 papel crepon

SUCATAS*: (se tiver, favor trazer): Botões, missangas, pedras coloridas, bandejas de isopor, potes vazios, semente,
cd, bandeja de pizza, jornal velho, revista, linhas e rolha.

Todo material marcado com (*) deve ser entregue na escola dia 30/01/18, devidamente identificado
com o nome do aluno, no período das 13h30min às 15h30min.
Início das aulas: 01/02/18 às 7h30min.

Rua Madre Iva Poupon-69
Fone/fax: (49) 3245-0317

Curitibanos-SC
CEP 89520-000
Site: www.cmimaculada.com.br

LISTA DE MATERIAL – 2018
8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
1 régua acrílica (não flexível) 30cm
2 lápis nº. 1
2 canetas (azul e vermelha)
1 transferidor 180º
1 compasso
1 borracha grande branca
1 caderno universitário de 10 matérias (Ed. Religiosa, Geografia, Inglês, Ciências, História, Arte e Educação Física)
2 cadernos de 150 folhas (universitário) Português e Matemática
1 dicionário Inglês/Português
1 dicionário de Português
1 toalha pequena para Ed. Física
1 pasta com elástico (Ensino Religioso)
2 pincéis para quadro branco*
1 rolo de fita durex larga*
1 rolo de fita dupla face*
OBS: os cadernos não poderão ser substituídos por fichários
ARTES (trazer em uma sacola separada e identificada)*
2 blocos de papel Canson A3
1 bloco de papel Canson A4
1 tinta acrílica branca- PVA
1 fita adesiva colorida
1 lápis 6B
1 lápis HB
1 refil de cola quente grande
1 pincel nº8
1 rolo de fita adesiva transparente
1 folha de papel dupla face
1 camiseta branca (será solicitado durante o ano)

SUCATAS: (se acaso tiver, favor trazer):* Botões, missangas, pedras coloridas, bandejas de isopor, potes vazios,
semente, cd, bandeja de pizza, jornal velho, revista, linhas e rolha.

Todo material marcado com (*) deve ser entregue na escola dia 30/01/18, devidamente identificado
com o nome do aluno, no período das 13h30min às 15h30min.
Início das aulas: 01/02/18 às 7h30min.

Rua Madre Iva Poupon-69
Fone/fax: (49) 3245-0317

Curitibanos-SC
CEP 89520-000
Site: www.cmimaculada.com.br

LISTA DE MATERIAL – 2018
9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
1 régua acrílica (não flexível) 30cm
1 transferidor 180º.
1 borracha grande branca
2 lápis nº 1
2 canetas (azul e vermelha)
1 caderno universitário de 10 matérias (Ed. Religiosa, Geografia, Inglês, Ciências, História, Arte e Educação Física)
2 cadernos de 150 folhas (universitário) Português e Matemática
1 dicionário Inglês/Português
1 dicionário de Português
1 toalha pequena para Ed. Física
1 pasta com elástico (Ensino Religioso)
1 tabela periódica
2 pincéis para quadro branco*
1 rolo de fita durex larga*
1 tubo de cola*
OBS: os cadernos não poderão ser substituídos por fichários
ARTES (trazer em uma sacola separada e identificada)*
1 bloco de papel Canson A4
1 bloco de canson A3 colorido
1 pote de tinta preta
1 fita crepe ou craft
1 cola de contato
1 folha de papel dupla face
1 lápis HB
1 folha de cartolina branca

1 atadura gessada (será solicitada durante o ano)
SUCATAS: (se acaso tiver, favor trazer)*:Botões, missangas, pedras coloridas, bandejas de isopor, potes vazios,
semente, cd, bandeja de pizza, jornal velho, revista, linhas e rolha.

Todo material marcado com (*) deve ser entregue na escola dia 30/01/18, devidamente identificado
com o nome do aluno, no período das 13h30min às 15h30min.
Início das aulas: 01/02/18 às 7h30min.

Rua Madre Iva Poupon-69
Fone/fax: (49) 3245-0317

Curitibanos-SC
CEP 89520-000
Site: www.cmimaculada.com.br

LISTA DE MATERIAL – 2018
1º ANO DO ENSINO MÉDIO
1 régua não flexível (30cm)
1 caneta azul
1 caneta vermelha
2 lápis
1 borracha branca
1 apontador
Dicionários: Português, Português/Inglês
1 minigramática
1 tabela periódica
Cadernos: 1 caderno por componente curricular ou caderno(s) universitário(s) correspondente(s) ao número
de componentes (13)
1 toalha pequena
1 tesoura
2 pincéis atômico*
2 pincéis para quadro branco*
1 rolo de fita durex larga*

ARTES (trazer em uma sacola separada e identificada)*
1 bloco de papel Canson A3
1 bloco de papel vegetal A4
1 bloco de papel quadriculado (1cm x 1cm)
1 folha de EVA
1 lápis HB
1 pote de lantejoulas
1 pincel para contorno
1 tinta spray (qualquer cor)
1 cola bastão
1 atadura gessada (será solicitada durante o ano para o estudo do meio)
SUCATAS: (se acaso tiver, favor trazer)*:Botões, missangas, pedras coloridas, bandejas de isopor, potes vazios,
semente, cd, bandeja de pizza, jornal velho, revista, linhas e rolha.

Todo material marcado com (*) deve ser entregue na escola dia 30/01/18, devidamente identificado
com o nome do aluno, no período das 13h30min às 15h30min.
Início das aulas: 01/02/18 às 7h30min.

Rua Madre Iva Poupon-69
Fone/fax: (49) 3245-0317

Curitibanos-SC
CEP 89520-000
Site: www.cmimaculada.com.br

LISTA DE MATERIAL – 2018
2º ANO DO ENSINO MÉDIO
1 régua não flexível (30cm)
1 transferidor 180º
1 caneta azul
1 caneta vermelha
2 lápis
1 borracha branca
1 apontador
1 toalha pequena
Dicionários: Português, Português/Inglês
1 minigramática
Cadernos: 1 caderno por componente curricular ou caderno(s) universitário(s) correspondente(s) ao número
de componentes (13)
1 tabela periódica

Entregar na escola*:
2 pincéis atômico
2 pincéis para quadro branco
1 rolo de fita crepe
1 rolo de fita dupla face
Todo material marcado com (*) deve ser entregue na escola dia 30/01/18, devidamente identificado
com o nome do aluno, no período das 13h30min às 15h30min.
Início das aulas: 01/02/18 às 7h30min.

Rua Madre Iva Poupon-69
Fone/fax: (49) 3245-0317

Curitibanos-SC
CEP 89520-000
Site: www.cmimaculada.com.br

LISTA DE MATERIAL – 2018
3º ANO DO ENSINO MÉDIO
1 régua não flexível (30cm)
1 caneta azul
1 caneta vermelha
2 lápis
1 borracha branca
1 apontador
1 toalha pequena
Dicionários: Português, Português/Inglês
1 minigramática
Cadernos: 1 caderno por componente curricular ou caderno(s) universitário(s) correspondente(s) ao número
de componentes (13)
1 tabela periódica

Entregar na escola*:
2 pincéis atômico
2 pincéis para quadro branco
1 rolo de fita crepe
1 rolo de fita durex larga
Todo material marcado com (*) deve ser entregue na escola dia 30/01/18, devidamente identificado
com o nome do aluno, no período das 13h30min às 15h30min.
Início das aulas: 01/02/18 às 7h30min.

Rua Madre Iva Poupon-69
Fone/fax: (49) 3245-0317

Curitibanos-SC
CEP 89520-000
Site: www.cmimaculada.com.br

