
 
 
 

 Lista de Material para 2021 – INFANTIL 5 
5 a 6 anos de idade 

Todo o material escolar deverá ser identificado (nome/turma)  
            Trazer no primeiro dia de aula (04 de fevereiro 2021) 

 
 

Material de uso pessoal deverá estar todos os dias na 
mochila: 
01 nécessaire com:  escova de dentes com capa, 
creme dental, escova ou pente de cabelos (tudo 
identificado com nome). 
01 frasco pequeno de álcool em gel 70% de uso 
individual; 
06 máscaras ( identificadas com nome) e embalagem 
para máscaras limpas e sujas identificadas). 
01 garrafinha de água para uso diário com tampa 
protetora do bico (com nome) 
 
Materiais didáticos do aluno:  
(deve estar todos os dias na mochila e feito controle 

de reposição pela família) 
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  01  apontador com reservatório. 
  01  camiseta adulto (usada) para usar como 

avental de  pintura. 
  02  borrachas 
  01 

01 
tesoura pequena sem ponta (bom corte). 
tubo de cola Tenaz 110 gr. 

  02  colas bastão 
  01 

01 
repelente para permanecer na mochila 
estojo de caneta hidrocor 12 cores 

  01  penal grande com 2 ou 3 zíperes (com nome) 
  01  protetor solar FPS 30 para permanecer na 

mochila. 
  01  caixa de lápis de cor grande (24 cores) 
  01  caderno grande brochura 96 fls cor lisa (capa 

dura) 
  02  lápis de escrever preto nº 2 
  01 

01 
régua 15cm resistente 
estojo de aquarela 

  01  lancheira térmica 
  01 

 
 

mochila de rodinha 
 

 
 

   
 

01 

Materiais que permanecem no Colégio: 
 
pacote de folhas Canson branco A4 

  01 
01 

pasta brasil (fina) 
pasta preta (arquivo) com 100 plásticos 

  02   metros de papel contact transparente 
  01  brinquedo para criança (boneca ou carrinho) 
 
 

01 
01 

 

pote de massinha de modelar soft 150g. 
livro de literatura infantil – Ver lista em 
anexo. 
 
 
Livros Didáticos curriculares: 
 
As apostilas do Sistema de Ensino Anglo e 

Líder em Mim deverão ser retirados no 

dia 1 de fevereiro no colégio. 

 

Agenda virtual Unimestre 
(APP Unimestre): 
Este é o meio de comunicação oficial do               
Colégio Excelsior. Portanto fiquem       
atentos aos envios de recados pelo APP             
Unimestre. Caso se tenha dúvidas         
quanto a instalação e acesso (login e             
senha), favor entrar em contato com a             
secretaria escolar.  
 
 



 
 
 

Observações: 
 

✔ Todo material individual deverá ser identificado, com nome do aluno e turma. 
✔ As marcas citadas são apenas sugestões. 

✔ Se possível  reutilizar os cadernos  do ano 2020 
✔ Providenciar todo o material para o dia 04 de fevereiro de 2021 (seu 1º dia de aula) 

 
 

SUGESTÕES DE LITERATURAS INFANTIL 5 
 
 

● Tudo bem ser diferente. Todd Parr. Trad. Marcelo Bueno. São Paulo: Panda Books, 2009. 
● ABC doido. Ângela Lago. São Paulo: Melhoramentos, 2000.  
● Palavras, muitas palavras... Ruth Rocha. São Paulo: Salamandra, 2013.  
● Alfabeto de histórias. Gilles Eduar. São Paulo: Ática, 2008.  
● O batalhão das letras. Mario Quintana. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 2016.  
● O menino da Terra. ZIRALDO. São Paulo: Melhoramentos, 2012.  
● Papo de pato. Bartolomeu Campos Queirós. São Paulo: Formato, 2010.  
● Não confunda. Eva Furnari. São Paulo: Moderna, 2011.  
● Nosso planeta: meu primeiro livro. Matthew Oldham. Londres: Usborne/ Nobel, 2017. 
● A casa amarela da rua da madrinha. Marília Pirillo. Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 2016. 
● A cidade que derrotou a guerra. Antonis Papatheodoulou. São Paulo: Companhia das            

Letrinhas, 2014.  
● Poemas da minha terra Tupi. Maté. São Paulo: Brinque-Book, 2018.  
● Bichos do Brasil. Gabriela Brioschi. São Paulo: Odysseus, 2004.  
● Olha o bicho. José Paulo Paes. São Paulo: Ática, 2011. 
● ABCDinos. Celina Bodenmmüller; Luiz Eduardo Anelli. São Paulo: Peirópolis, 2017. 
● Dinossauros: o cotidiano dos dinos como você nunca viu. Celina Bodenmmüller; Luiz Eduardo             

Anelli. São Paulo: Panda Books, 2017.  
● Dinossauros do Brasil. Luisa Massarani. São Paulo: Cortez, 2011.  
● Cocô de dinossauro! Diane Fox; Christyan Fox. São Paulo: Martins Fontes, 2014.  
● Serradacapivara.com: os incríveis desenhos desses homens misteriosos. Denise Crispun;         

Mariana Massarani. São Paulo: Global, 2012.  
● Rupi! O menino das cavernas. Timothy Bush. São Paulo: Brinque-Book, 1997.  
● Lolo Barnabé. Eva Furnari. São Paulo: Moderna, 2010. 
● Aldeias, palavras e mundos indígenas. Valeria Macedo; Mariana Massarani. São Paulo:           

Companhia ds Letrinhas, 2016.  
● Grandes cidades, uma viagem interativa ao redor do mundo. Valentina Zagaglia. Barueri:            

Girassol, 2012.  
● Abrapracabrabrasil! Fernando Vilela. São Paulo: Brinque-Book, 2017.  
● Como começa? Silvana Tavano. São Paulo: Callis, 2011. 

COLÉGIO EXCELSIOR 
Rua 11 de Junho, 158 – Itoupava Norte 

CEP 89052-290 – Blumenau / SC 
Fone: 3323-1464 / 3041-1464 

secretaria@colegioexcelsior.com.br 
www.colegioexcelsior.com.br 

 


