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Lista de Material Escolar – 2º ao 5º Ano - Ano Letivo de 2023 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL ESCOLAR DE USO INDIVIDUAL 

02 Cadernos de Linguagem pequenos 01 Caixa de Giz de Cera grande 

02 Cadernos de Matemática pequenos 02 Caixas de Lápis de cor                                                              

02 Cadernos Brochura de 50 folhas 03 Caixas de Massa de Modelar (só p/ 2.º ano)  

01 Caderno de Cartografia Espiral 100 folhas 01 Pincel chato para pintura em papel 

01 Caderno de Caligrafia 02 Tubos de cola 90g e 01 tubo de 250g 

01 Pasta Fina com elástico    01 Tesoura sem ponta 

Lápis, Borracha Branca, Canetinhas e Apontador  01 Caixa de Tinta Guache com 06 cores 

04 Folhas de EVA (2 nudes /1 preto /1 branco) para confecção de lembranças para o aluno 

04 Envelopes Brancos (240x340 mm) para guardar as avaliações bimestrais 

500 Folhas de Papel Sulfite A4 para uso individual nas atividades pedagógicas impressas como textos, exercícios, 

avaliações, simulados e criações artísticas 

Materiais que devem ficar na mochila para uso individual: 
Máscara de Proteção Facial 

Álcool em Gel 

Garrafinha para Água 

Escova ou Pente para cabelos  

Escova e Creme Dental          
 

 

Observações: 

 O atendimento da Secretaria, durante o período de férias, será de segunda à sexta-feira das 8h às 12h e das 

13h30min às 18h.  

 Todo material deverá ser marcado com o nome do aluno. 

 As Malharias autorizadas a utilizar nossa Logomarca e comercializar nossos uniformes são: Eraldo Sports 3425-

4271/99189-6766 e Ucra Confecções 3721-1643. Solicitamos que os mesmos sejam RIGOROSAMENTE 

MARCADOS (DE PREFERÊNCIA BORDADOS) COM O NOME DO ALUNO, PARA EVITAR TROCAS NO 

DECORRER DAS AULAS. 

 Os Livros Apostilados da Editora Positivo deverão ser adquiridos na Secretaria do Colégio. 

                  

1- Lembramos que de acordo com a Cláusula Quarta, Parágrafo Segundo do Contrato de Prestação de Serviços 

Escolares deste Colégio “ficam os CONTRATANTES cientes da obrigatoriedade de adquirir o material 

didático-pedagógico, necessário ao aprendizado do(a) aluno(a), cuja lista lhes é entregue durante o período de 

matrícula ou no início do ano letivo, bem como a fazer com que o(a) aluno(a) beneficiário(a) se apresente 

devidamente uniformizado, assumindo inteiramente a responsabilidade por qualquer fato que venha a 

prejudicar o aluno pelo descumprimento desta obrigação.” 
 

2- Informamos que a Editora que fornece os Livros Apostilados não trabalha com consignação. Ela fatura para 

cobrança todos os pedidos solicitados e a cobrança é feita paralelamente ao envio do Livro. Por este motivo, 

informamos que os Livros, cujos pagamentos forem feitos após os prazos abaixo estipulados, serão solicitados à 

Editora em novas remessas e o prazo de entrega da Editora é de até 7 dias úteis após o pedido. 
 

3- Forma de Pagamento:  

2º Ano ao 5º Ano: 4 parcelas de R$275,00 com vencimentos em 06/02/2023, 05/04/2023, 05/06/2023 e 

04/08/2023.  

Valor à vista R$1.015,00. 

 

 

 Os valores dos Livros Paradidáticos serão divulgados no decorrer do ano. 

 
 

 
 

https://www.google.com/search?q=LIRA+CONFEC%C3%87OES&oq=LIRA+CONFEC%C3%87OES&aqs=chrome..69i57j0i22i30l2.4586j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8

