
 

 
Lista de materiais – 2019 
 
A partir do Nível IV: A apostila do Sistema de Ensino Positivo é 
comercializada pela Papelaria Reale/Mickey – Endereço Av. Dom 
Pedro II, 203 – Videira/SC – Telefone (49) 3566-1136. 
  
 

Contraturno 
Obs.: Todo material deve vir identificado com o nome do educando/mediado. 
 
Contraturno II  
1 boné (para ficar na escola) 
2 potes de massinha de modelar 
 
Contraturno III 
1 boné (para ficar na escola) 
2 potes de massinha de modelar 
1 lixa de fogão  
 
Higiene e Cuidados: 
1 escova de dente 
1 creme dental 
1 toalhinha 
1 copo plástico (para hora da higiene bucal) 
1 pacote de lenços umedecidos 
1 rolo de sacos plásticos transparentes (3 ou 5 litros) 
 
Contraturno IV  
1 boné (para ficar na escola) 
1 meia calça (para as meninas) 
1 colan (para as meninas) 
1 sapatilha (para as meninas) 
1 pote grande de tinta guache 
1 lixa de fogão  
1 pote de massinha de modelar 
 
Higiene e Cuidados: 
1 escova de dente 
1 creme dental 
1 toalhinha 



 
1 escova de cabelo 
1 copo plástico (para hora da higiene bucal) 
1 pacote de lenços umedecidos 
1 rolo de sacos plásticos transparentes (3 ou 5 litros) 
 
Contraturno V 
1 boné (para ficar na escola) 
1 meia calça (para as meninas) 
1 colan (para as meninas) 
1 sapatilha (para as meninas) 
1 pote grande de tinta guache 
1 lixa de fogão  
1 pote de massinha de modelar 
 
Higiene e Cuidados: 
1 escova de dente 
1 creme dental 
1 toalhinha 
1 copo plástico (para hora da higiene bucal) 
1 pacote de lenços umedecidos 
1 escova de cabelo 
 
Pedagógico: 
1 pasta plástica com elástico (fina) 
 
Contraturno VI 
1 boné (para ficar na escola) 
1 pote grande de tinta guache 
1 lixa de fogão  
1 pote de massinha de modelar 
 
Higiene e Cuidados: 
1 Necessaire 
1 escova de dente 
1 creme dental 
1 escova de cabelo 
 
 

Educação Infantil  
 
 
Nível 0 
Obs.: Todo material deve vir identificado com o nome do educando/mediado. 
 



 
Higiene e Cuidados: 
Fraldas descartáveis (quantidade para a semana ou a família tem a opção de enviar 
diariamente) 
1 caixa plástica organizadora transparente de 8,6 litros 
5 babadores (um para cada dia da semana)   
1 toalha de banho (para ficar na escola) 
1 toalhinha  
1 sabonete líquido 
1 pomada para assaduras 
1 pacote de lenços umedecidos (uso individual) 
2 caixas de lenços de papel 
1 colônia 
1 chupeta para permanecer no Colégio (caso use) 
1 copo plástico de requeijão (vazio) com tampa (caso use chupeta) 
1 boné (para ficar na escola) 
1 rolo de sacos plásticos transparentes (3 ou 5 litros) 
 
Soninho: 
1 lençol e sobre lençol 
1 travesseiro com fronha 
1 cobertor pequeno 
 
Alimentação: 
1 copo com tampa plástica (vem e vai diariamente para esterilização) 
1 mamadeira (vem e vai diariamente para esterilização) 
1 babador para uso diário (vai e vem para higienização) 
Leite conforme orientação médica 
 
Pedagógico: 
1 caderno – 48 folhas brochura  
1 livro plástico  
1 brinquedo de acordo com a idade 
1 bloco de papel criativo colorido (24 folhas) 
1 pasta catálogo A4 com 50 folhas plásticas  
3 fotos 5x7 do aluno 
1 foto da família                                         
1 pote de massinha 
 
Nível I  
Obs.: Todo material deve vir identificado com o nome do educando/mediado. 
 
Higiene e Cuidados: 
Fraldas descartáveis (quantidade para a semana ou a família tem a opção de enviar 
diariamente) 



 
1 caixa plástica organizadora transparente de 8,6 litros 
5 babadores (um para cada dia da semana)   
1 toalha de banho (para ficar na escola) 
1 toalhinha  
1 sabonete líquido 
1 pomada para assaduras 
2 pacotes de lenços umedecidos (uso individual) 
2 caixas de lenços de papel 
1 colônia 
1 boné  
1 rolo de sacos plásticos transparentes (3 ou 5 litros) 
 
Soninho: 
1 lençol 
1 travesseiro com fronha 
1 cobertor pequeno 
 
Alimentação: 
1 copo com tampa plástica (vem e vai diariamente para esterilização) 
1 mamadeira (vem e vai diariamente para esterilização) 
Leite conforme orientação médica 
 
Pedagógico: 
1 caderno – 48 folhas brochura  
1 pincel grosso    
1 pote de tinta guache grande (cores primárias) 

1 livro de histórias para a idade com capa dura ou emborrachado 
1 tubo de cola grande 
1 brinquedo apropriado para a idade  
1 jogo de encaixe 
1 camiseta de adulto para uso com tinta 
1 bloco de papel criativo colorido (24 folhas) 
1 pasta catálogo A4 com 50 folhas plásticas  
1 folha de EVA (sugerimos a cor verde) 
3 fotos 5x7 do aluno 
1 foto da família  
1 caderno de desenho (grande) 
1 caixa de giz de cera grosso 
 
Nível II 
Obs.: Todo material deve vir identificado com o nome do educando/mediado.  
 
Higiene e Cuidados: 



 
Fraldas descartáveis (quantidade para a semana ou a família tem a opção de enviar 
diariamente) 
1 caixa plástica organizadora transparente de 8,6 litros 
1 pomada para assaduras  
1 pacote de lenços umedecidos 
1 caixa de lenços de papel 
1 toalhinha 
1 boné  
1 repelente  
1 protetor solar  
1 rolo de sacos plásticos transparentes (3 ou 5 litros) 
 
Soninho: 
1 lençol 
1 travesseiro com fronha 
1 cobertor pequeno 
 
Alimentação: 
1 garrafinha “Squeeze” para água (vai e vem diariamente) 
1 mamadeira (vem e vai diariamente para esterilização) 
Leite conforme orientação médica 
 
Pedagógico: 
1 caderno – 48 folhas brochura  
1 caixa de giz de cera grosso 
1 pincel grosso 
1 pote de tinta guache grande (cores primárias) 

1 livro de histórias para a idade em capa dura 
1 camiseta de adulto para uso com tinta 
1 tubo de cola grande 
1 folha de EVA (sugerimos a cor vermelha) 
100 folhas de papel A4 
3 potes de massinhas de modelar a base de amido 
1 brinquedo apropriado para a idade 
6 fotos 5x7 do aluno 
1 pasta catálogo A4 com 50 folhas plásticas  
1 cartela de figurinhas com motivos infantis 
1 caderno de desenho (grande) 
1 foto da família 
1 bloco de papel criativo colorido (24 folhas) 
 
Nível III 
Obs.: Todo material deve vir identificado com o nome do educando/mediado. 
 



 
Higiene e Cuidados: 
1 garrafinha “Squeeze” para água (vai e vem diariamente) 
2 pacotes de lenços umedecidos 
1 caixa de lenços de papel 
1 boné  

1 repelente  
1 protetor solar  
1 rolo de sacos plásticos transparentes (3 ou 5 litros) 
 
Soninho: 
1 lençol e sobre lençol 
1 travesseiro com fronha 
 
Pedagógico: 
1 caixa de giz de cera grosso 
1 caixa de lápis de cor grosso 
1 pincel grosso 
1 estojo de canetinhas (12 cores) com ponta retrátil  
1 pote de tinta guache grande (cores primárias) 

1 cartela de figurinhas com motivos infantis 
1 livro de histórias para a idade  
1 camiseta de adulto para uso com tinta 
1 tubo de cola grande 
1 folha de EVA (sugerimos a cor laranja) 
1 rolinho de espuma para pintura (40 mm) 
100 folhas de papel A4 
4 potes de massinha de modelar a base de amido 
1 quebra-cabeça com peças grandes ou jogo adequado para a idade (exemplo: Jogos de 
encaixe) 
1 pasta catálogo A4 com 50 folhas plásticas  
1 tubo de cola relevo 3D 
1 novelo de lã 
1 caderno de desenho (grande) 
1 bloco de papel criativo colorido (24 folhas) 
5 fotos 5x7 do aluno 
1 foto da família 
 
Nível IV 
Obs.: Todo material deve vir identificado com o nome do educando/mediado. 
 
Higiene e Cuidados: 
1 garrafinha “Squeeze” para água (vai e vem diariamente)  
1 pacote de lenços umedecidos 
1 caixa de lenços de papel 



 
1 boné  
1 repelente  
1 protetor solar  
 
Pedagógico: 
1 tubo de cola grande 
1 caixa de giz de cera grosso 
1 caixa de lápis de cor  
1 estojo de canetinhas com ponta retrátil  
2 lápis de escrever 
1 borracha branca 
1 tesoura pequena sem ponta 
1 apontador com dois orifícios 
100 folhas de papel A4  
2 cartelas de figurinhas com motivos infantis.  
1 pincel nº 14 
1 cola relevo 3D    
1 camiseta de adulto para uso com tinta 
1 livro de histórias   
1 gibi  
1 pasta com elástico para lição de casa    
4 potes de massinhas de modelar a base de amido   
1 pote de tinta guache grande (cores primárias) 

1 caderno de desenho (grande) 
1 bloco de papel criativo colorido (24 folhas) 
1 folha de EVA (sugerimos a cor branca ou amarela) 
1 novelo de lã 
1 quebra-cabeça de acordo com a idade 
1 jogo de acordo com a idade 
3 fotos 5x7 do aluno 
1 folha de lixa de fogão grossa 
1 pasta catálogo A4 com 50 folhas plásticas  
1 foto da família 
 
Nível V 
Obs.: Todo material deve vir identificado com o nome do educando/mediado.  
 
Higiene e Cuidados: 
1 pacote de lenços umedecidos 
1 caixa de lenços de papel 
1 garrafinha “Squeeze” para água (vai e vem diariamente) 
1 boné  
1 repelente 
1 protetor solar  



 
 
 
Pedagógico: 
2 lápis de escrever  
1 estojo para lápis com duas repartições 
1 tubo de cola líquida grande 
1 apontador com dois orifícios 
1 caixa de lápis de cera retrátil 
1 caixa de lápis de cor    
1 estojo de canetinhas com ponta retrátil  
1 borracha    
1 tesoura pequena sem ponta     
1 pincel nº 10  
1 cola colorida  
1 quebra-cabeça ou jogo de acordo com a idade 
1 livro de histórias  
1 gibi 
1 pasta com elástico para lição de casa  
4 potes de massinha de modelar a base de amido       
1 tinta guache grande (cores primárias) 
100 folhas de papel A4 brancas 
12 prendedores de roupa (madeira)     
1 folha de EVA (sugerimos a cor marrom) 
3 fotos 5x7 do aluno 
1 camiseta de adulto para uso com tinta  
1 lixa de fogão preta 
1 novelo de lã 
2 cartelas de figurinhas, motivos infantis.  
1 caderno de desenho (grande) 
1 bloco de papel criativo colorido (24 folhas) 
1 pasta catálogo A4 com 50 folhas plásticas  
1 foto da família 
2 revistas velhas 
 

Ensino Fundamental 1  

 
1º Ano 
Obs.: Todo material deve vir identificado com o nome do educando/mediado.  
 
1 caderno – 40 folhas brochura  
1 pacote de papel criativo colorido  
1 pasta com elástico para lição de casa 
1 pasta catálogo A4 com 50 folhas plásticas  
4 lápis grafite  



 
1 estojo para lápis  
1 régua de 30 cm   
1 tubo de cola líquida (grande) 
1 tubo de cola bastão    
1 cola 3D relevo  
1 cola glitter 
1 caixa de lápis de cor grande  
1 borracha  
1 apontador      
1 pincel nº 10 ou 14     
1 caixa de giz de cera     
1 tesoura pequena sem ponta 
2 potes de massinha de modelar 
1 quebra-cabeça de acordo com a idade   
1 folha de EVA (sugerimos a cor azul) 
100 folhas de papel A4 branca  
1 pote de tinta guache grande (cores primárias) 

Revistas, gibis e livro de literatura infantil 
1 boné com nome para deixar na mochila     
1 caderno meia pauta 
CDs velhos (usados) 
1 lixa de fogão preta 
1 lupa pequena 
1 ábaco 
1 repelente  
1 garrafinha “Squeeze” para água (vai e vem diariamente) 
1 foto da família 
2 revistas Picolé 

 
2º Ano  
Obs.: Todo material deve vir identificado com o nome do educando/mediado.  
 

4 cadernos de linguagem 48 folhas brochura 

1 caderno pequeno de caligrafia    

1 caderno de desenho meia pauta   

1 pasta catálogo A4 com 50 folhas plásticas  
1 tesoura sem ponta     

1 caixa de lápis de cor     

1 régua pequena 30 cm 

1 cola bastão     

3 lápis de escrever  

1 estojo    

100 folhas A4 brancas 



 
1 apontador com depósito    

1 livro de história de acordo com a idade 

2 borrachas macias     

2 gibis  

2 revistas para recorte 

1 caneta marca texto 

 

MATERIAL PARA AULA DE ARTES – TRAZER SEPARADO  

1 pasta com elástico para artes 

2 massas de modelar 

1 lixa de fogão 

1 folha de EVA (sugerimos o verde) 

1 tubo de cola 

1 caixa de giz de cera 

1 tubo de cola 3D 

1 pincel nº 14 

1 pote de tinta guache grande (cores primárias) 

2 revistas velhas  

1 jogo simples de canetinhas  

 

3º Ano 

Obs.: Todo material deve vir identificado com o nome do educando/mediado.  

 

6 cadernos pequenos de 48 folhas brochura  

2 cadernos de 96 folhas 

1 caderno de caligrafia  

1 pasta plástica com elástico para guardar trabalhos  

1 tesoura sem ponta     

1 tubo de cola    

1 cola bastão  

1 caixa de lápis de cor     

1 livro de literatura (de acordo com a idade)  

1 minidicionário Aurélio  

2 gibis velhos 

1 jogo de acordo com a idade (quebra-cabeça, jogo da memória ou dominó) 

1 revista velha para recorte  



 
2 lápis grafite    

1 régua de 30cm 

1 régua de 15cm 

1 apontador         

1 borracha    

100 folhas A4 brancas 

1 jogo simples de canetinhas   

 

MATERIAL PARA AULAS DE ARTE – TRAZER SEPARADO 

1 folha de EVA (sugerimos a cor rosa ou roxa) 

1 pasta com elástico para artes  

1 tubo de cola colorida 

1 caixa de massa de modelar  

1 pote de tinta guache grande (sugerimos a cor branca) 

1 pincel nº 14  

1 tubo de cola glitter  

2 revistas velhas para recorte  

1 bloco de papel criativo colorido (24 folhas) 

 

4º Ano 

Obs.: Todo material deve vir identificado com o nome do educando/mediado.  

 

9 cadernos pequenos de 48 folhas brochura  

1 caderno pequeno quadriculado  

1 tesoura sem ponta  

1 tubo de cola     

1 caixa de lápis de cor     

2 lápis grafite    

1 apontador  

1 borracha     

1 régua de 30cm 

1 livro de literatura (histórias infantis de acordo com a idade) 

100 folhas de papel A4 brancas 

1 minidicionário Aurélio     

2 gibis     

1 pasta com elástico para guardar trabalhos 

1 calculadora simples 



 
 

MATERIAL PARA AULAS DE ARTES – TRAZER SEPARADO 

1 folha de EVA (sugerimos a cor preta) 

1 pasta com elástico para artes     

1 tubo de cola 

1 pote de tinta guache grande (sugerimos a cor preta) 

1 pincel nº 12    

1 lixa de fogão.   

1 cola glitter     

1 caixa de massa de modelar  

1 jogo simples de canetinhas 

2 revistas velhas para recorte 

1 bloco de papel criativo colorido (24 folhas) 

 

5º Ano 

Obs.: Todo material deve vir identificado com o nome do educando/mediado.  

 

9 cadernos pequenos de 48 folhas brochura  

1 tesoura sem ponta  

1 tubo de cola     

1 caixa de lápis de cor    

2 lápis grafite    

1 apontador  

1 borracha     

1 régua de 30cm     

1 livro de literatura (histórias infantis de acordo com a idade) 

100 folhas de papel A4 brancas 

1 minidicionário Aurélio     

2 gibis   

1 pasta catálogo A4 com 50 folhas plásticas   

 

MATERIAL PARA AULAS DE ARTES – TRAZER SEPARADO 

1 folha de EVA (sugerimos a cor vermelha ou azul) 

1 tubo de cola     

1 lixa de fogão 

1 pote de tinta guache grande (sugerimos a cor verde ou amarela) 

2 revistas velhas para recorte 

1 pincel nº 12    



 
1 caixa de massa de modelar  

1 bloco de papel criativo colorido (24 folhas) 

 

 

Ensino Fundamental 2 

Obs.: Para evitar perdas e possíveis danos, sugerimos que todo o material de uso 

seja simples e devidamente identificado. 

 

6º e 7º Ano  

9 cadernos pequenos (um para cada disciplina) ou 1 caderno de dez matérias  

1 pasta catálogo (com plásticos para guardar trabalhos de artes com 30 folhas brancas)  

1 pasta com elástico para guardar provas e redações    

1 caixa de lápis de cor     

1 transferidor    

1 compasso      

1 régua de 30cm    

1 apontador     

1 lápis grafite 

Canetas     

2 tubos de cola branca 

1 pincel nº 0    

1 cola relevo 3D  

1 tinta de tecido 

1 dicionário pequeno de língua portuguesa.   

2 revistas velhas para recorte 

1 rolinho de espuma médio  

1 bloco de papel criativo colorido (24 folhas) 

1 caneta preta 0.5 

 

 

8º e 9º Ano  

1 caderno de 10 matérias     

1 caderno de desenho grande milimetrado (9º ano)  

1 pasta catálogo (com plásticos para guardar trabalhos de artes com 30 folhas brancas)  

1 pasta com elástico para guardar provas e redações     



 
20 folhas de fichário  

1 lápis 6B    

1 caixa de lápis de cor     

1 transferidor    

1 compasso      

Canetas    

1 lápis grafite    

1 régua de 30cm     

1 apontador     

2 tubos de cola branca  

1 pincel nº 0  

1 tela 30 x 30cm 

1 bloco de papel canson branco  

2 revistas velhas para recorte 

 

Ensino Médio 

Obs: Para evitar perdas e possíveis danos, sugerimos que todo o material de uso seja 

simples e devidamente identificado. 

 

1ª Série 

1 caderno de 12 matérias  

1 régua de 30cm 

1 lápis grafite 

1 borracha 

1 lápis 6B  

1 tubo de cola 

Canetas  

1 transferidor  

1 compasso 

1 tinta de tecido 

1 calculadora      

1 bloco de papel canson branco 

1 jaleco branco para uso no laboratório  

Livro: Homo Deus. Uma breve história do amanhã. Por Yuval Noah Harari 

 

 



 
 

 

2ª Série 

1 caderno de 12 matérias    

1 régua de 30cm  

1 borracha  

1 tubo de cola 

1 lápis grafite 

Canetas 

1 transferidor  

1 compasso     

1 calculadora      

1 bloco de papel canson branco 

1 jaleco branco para uso no laboratório 

Livro: Homo Deus. Uma breve história do amanhã. Por Yuval Noah Harari 

 

3ª Série 

1 caderno de 12 matérias    

1 régua de 30cm 

1 borracha  

Canetas  

1 lápis grafite  

1 tubo de cola 

1 lápis 6B    

1 transferidor  

1 compasso     

1 calculadora     

1 caixa de lápis de cor 

1 pote de tinta de tecido 

Livro: Homo Deus. Uma breve história do amanhã. Por Yuval Noah Harari 

 

 


