LISTA DE MATERIAL-2018
EDUCAÇÃO INFANTIL III “B”
1 caderno pequeno para recados e tarefas
1 bloco canson A3 branco
100 folhas de papel sulfite branco
2 canetas Soft point preta
1 tesoura pequena sem ponta e sem enfeites
1 tubo de cola (90g)
1 massa de modelar (barra única)
1 caixa de lápis de cor grande
1 caixa de giz de cera
1 pastinha de plástico com elástico
1 gibi
1 jogo educativo
1 toalhinha(simples) com nome
1 lápis de escrever
1 penal
1 borracha
1 apontador
1 almofada pequena com nome
1 CD
1 rolo de fita crepe

Material de sucata (se tiver, favor trazer):
1 pacote de picolé, 10 tampinhas de garrafa Pet
1 pote de margarina (vazio)
1 revista para recorte

ARTE (trazer em uma sacola separada)*
1 tubo de cola (90g);
Obs: Todo o material deve ser entregue na escola dia 31/01/18 das 13h30min às 15h30min devidamente
identificado com o nome do aluno, pois o que sobrar será devolvido no final do ano.
Início das aulas: 05/02/18 às 07h30min.

Rua Madre Iva Poupon-69
Curitibanos-SC
69
Curitibanos-SC
CEP 89520-000
Fone/fax: (49) 3245-0317
Site: www.cmimaculada.com.br

CEP 89520-000
Fone/ Fax:(49) 3245-0317

Rua Madre Iva PouponSite: www.cmimaculada.com.br

LISTA DE MATERIAL-2018
1º ANO “B” DO ENSINO FUNDAMENTAL

3 cadernos grandes de 100 folhas (tipo brochura, com margem e sem enfeites, Português,
Matemática e recados e tarefas) (*)
2 lápis de escrever triangular Jumbo
1 borracha branca
1 apontador com caixinha simples
1 estojo simples
1 caixa de lápis de cor (12 cores) - Jumbo
100 folhas de papel sulfite branco (*)
2 canetas Soft point preta (*)
1 tesoura sem ponta e sem enfeites (*)
02 pincéis para quadro branco (*)
1 tubo de cola 90g (*)
1 pastinha de elástico (*)
1 gibi da Turma da Mônica (*)
1 massa de modelar (barra única)
ARTE (trazer em uma sacola separada)*
1 tubo de cola (90g)
20 folhas de papel sulfite
Obs: Todo o material deve ser entregue na escola dia 31/01/18 das 13h30min às 15h30min
devidamente identificado com o nome do aluno.
Início das aulas: 01/02/18 às 07h30min.

Rua Madre Iva Poupon-69
Curitibanos-SC
69
Curitibanos-SC
CEP 89520-000
Fone/fax: (49) 3245-0317
Site: www.cmimaculada.com.br

CEP 89520-000
Fone/ Fax:(49) 3245-0317

Rua Madre Iva PouponSite: www.cmimaculada.com.br

LISTA DE MATERIAL - 2018
2º ANO “B” DO ENSINO FUNDAMENTAL
1 caixa de lápis de cor (12 cores)
2 lápis de escrever
1 borracha branca
1 apontador com caixinha simples
1 régua transparente não flexível (30 cm)
1 caderno de 96 folhas (grande, com margem, tipo brochura e com capa dura, Português) (*)
1 caderno de 96 folhas (grande, com margem, tipo brochura e com capa dura, Matemática) (*)
1 caderno de 96 folhas (grande, com margem, tipo brochura e com capa dura,
Hist/Geo/E.R/Ciências Naturais) (*)
1 caderno de 96 folhas (grande, com margem, tipo brochura e com capa dura, Tarefa) (*)
1 tesoura pequena sem ponta e sem enfeites (*)
1 tubo de cola 90g (*)
1 pastinha com elástico (*)
2 pincéis para quadro branco (preto e azul)(*)
25 folhas sulfite(*)
2 revistas (para recorte) (*)
1 massa de modelar (barra única) (*)
ARTE (trazer em uma sacola separada)*
1 tubo de cola (90g)
25 folhas de papel Sulfite
Obs: Todo o material deve ser entregue na escola dia 31/01/18 das 13h30min às 15h30min
devidamente identificado com o nome do aluno.
Início das aulas: 01/02/18 às 07h30min.

Rua Madre Iva Poupon-69
Curitibanos-SC
69
Curitibanos-SC
CEP 89520-000
Fone/fax: (49) 3245-0317
Site: www.cmimaculada.com.br

CEP 89520-000
Fone/ Fax:(49) 3245-0317

Rua Madre Iva PouponSite: www.cmimaculada.com.br

LISTA DE MATERIAL - 2018
3º ANO “B” DO ENSINO FUNDAMENTAL
2 cadernos de 96 folhas, brochura - grande (com margem, tipo brochura, com capa dura)
Matemática e Português(*)
1 caderno de 48 folhas pequeno(com margem e sem enfeites nas folhas, tipo brochura)Ciências
1 caderno de 96 folhas pequeno(com margem e sem enfeites nas folhas, tipo brochura) –
História, Geografia e Ensino Religioso.
1 caderno de 100 folhas para recados e tarefas
1 caixa de lápis de cor (12 cores)
2 lápis de escrever
1 borracha branca
1 apontador de caixinha simples
1 régua de 30 cm transparente (não flexível)
1 tesoura sem ponta e sem enfeites
1 tubo de cola de 90g (*)
1 pastinha com elástico para tarefas(*)
2 pincéis para quadro branco, (preto, vermelho ou azul) (*)
1 dicionário de língua portuguesa (atualizado conforme novo acordo ortográfico e com
separação silábica) (*)
1 rolo de fita crepe
50 folhas sulfite
1 CD usado
3 espelhos 3cm x 15cm
Sucatas (se acaso tiver, trazer):(*)
Restos de lã, retalhos de tecido, revistas, botões, laços de fita, tampinhas de garrafas
descartáveis, brilhos.
ARTE (trazer em uma sacola separada)*
1 tubo de cola (90g)
30 folhas de papel Sulfite
Obs: Todo o material (*) deve ser entregue na escola dia 31/01/18 das 13h30min às
15h30min devidamente identificado com o nome do aluno.
Início das aulas: 01/02/18 às 07h30min.

Rua Madre Iva Poupon-69
Curitibanos-SC
69
Curitibanos-SC
CEP 89520-000
Fone/fax: (49) 3245-0317
Site: www.cmimaculada.com.br

CEP 89520-000
Fone/ Fax:(49) 3245-0317

Rua Madre Iva PouponSite: www.cmimaculada.com.br

LISTA DE MATERIAL - 2018
4º ANO “B” DO ENSINO FUNDAMENTAL
2 cadernos de 100 folhas, grande, tipo brochura (com margem e sem enfeites nas folhas)
(encapar com plástico transparente e escrever na capa o nome do aluno e da disciplina –
Matemática, Português) (*)
1 caderno de 48 folhas, pequeno, tipo brochura (com margem e sem enfeites nas folhas)
Ciências)
1 caderno de 96 folhas, grande, tipo brochura (com margem e sem enfeites nas folhas) História,
Geografia e Ensino Religioso)
1 caderno pequeno de 48 folhas para recados e tarefas (*)
1 caixa de lápis de cor (12 cores)
2 lápis de escrever
1 borracha branca
1 apontador com caixinha simples
1 régua transparente não flexível (30 cm )(*)
1 tesoura pequena sem ponta e sem enfeites
1 tubo de cola 90g (*)
1 pastinha com elástico (*)
50 folhas de papel sulfite branco (*)
1 bloco de papel Canson A4 (*)
1 dicionário de língua portuguesa (atualizado conforme novo acordo ortográfico e com
separação silábica) (*)
02 pincéis para quadro branco (*)
1 caneta preta simples(*)
2 mt de contact transparente (*)
ARTE (trazer em uma sacola separada)*
1 tubo de cola (90g)
50 folhas de papel Sulfite
Obs: Todo o material deve ser entregue na escola dia 31/01/18 das 13h30min às 15h30min
devidamente identificado com o nome do aluno.
Início das aulas: 01/02/18 às 07h30min.

Rua Madre Iva Poupon-69
Curitibanos-SC
69
Curitibanos-SC
CEP 89520-000
Fone/fax: (49) 3245-0317
Site: www.cmimaculada.com.br

CEP 89520-000
Fone/ Fax:(49) 3245-0317

Rua Madre Iva PouponSite: www.cmimaculada.com.br

LISTA DE MATERIAL - 2018
5º ANO “B” DO ENSINO FUNDAMENTAL
3 cadernos grandes, capa dura de 96 folhas,
tipo brochura, (com margem e sem enfeites
nas folhas) (encapar com plástico
transparente e escrever na capa o nome do
aluno e da disciplina Matemática/
Portugês/Tarefas)
1 caderno grande, capa dura de 96 folhas,
tipo brochura, (com margem e sem enfeites
nas folhas) (encapar com plástico
transparente e escrever na capa o nome do
aluno e da disciplina –Hist/Geo/ER).
1 caderno grande, capa dura de 48 folhas,
tipo brochura, (com margem e sem enfeites
nas folhas) (encapar com plástico
transparente e escrever na capa o nome do
aluno e da disciplina –Ciências Naturais).
1 caixa de lápis de cor (12cores)
2 lápis de escrever
1 caneta azul, sem enfeites
1 caneta vermelha, sem enfeites

1 caneta preta ponta porosa
1 borracha branca
1 apontador de caixinha simples
1 régua de 30 cm transparente simples (não
flexível) (*)
1 transferidor 180° (*)
1 tubo de cola 90g (*)
1 pasta com elástico(*)
50 folhas de papel Sulfite (*)
1 tesoura pequena sem ponta (*)
1 massa de modelar (barra única) (*)
1 almofada*
1 revista*
1 rolo de fita crepe(*)
1 bola de isopor média(*)
ARTE (trazer em uma sacola separada)
1 tubo de cola (90g)
20 folhas de papel Sulfite

Obs: todo o material deve ser entregue na escola dia 31/01/18 das 13h30min às
15h30min devidamente identificado com o nome do aluno.
Início das aulas: 01/02/18 às 07h30min.

Rua Madre Iva Poupon-69
Curitibanos-SC
69
Curitibanos-SC
CEP 89520-000
Fone/fax: (49) 3245-0317
Site: www.cmimaculada.com.br

CEP 89520-000
Fone/ Fax:(49) 3245-0317

Rua Madre Iva PouponSite: www.cmimaculada.com.br

