
LISTA DE MATERIAIS - 2023 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

INTEGRAL 

 

 

01 pincel chato nº 10 

02 blocos de Eco Cores Moldura—(gramatura 110g/m² 
01 bloco de Canson para desenho (180g/m²) 
01 bloco de ECO CORES textura viasual decorado 
01 bloco de cores criativo e cores 74 mg A4  
02 telas para pintura 20x30 com 15mm de espessura  
03 refil de cola quente (fino) 
01 pacote de palito de sorvete com 50 unidades 
01 pacote de bexiga nº 9 
01 camiseta velha para pintura ou 01 avental 
01 caneta permanente preta  
02 potes de tinta PVA qualquer cor  

03 caixas de massinha de modelar com 12 cores 

01 cartela de botão (qualquer tamanho) 

01 fita crepe colorida 

01 fita adesiva transparente larga  

01 fita dupla face  

01 livro pedagógico de acordo com a faixa etária  

01 jogo pedagógico ( quebra cabeça, jogo da memória ) 

01 pacote de pinos mágicos. 

 

 

 

PARA A HIGIÊNE  

02 Pacotes de lenços umedecidos. 

01 Nécessaire com: Escova de dente, creme dental e toalhinha. 

 

 

 

OBS: Todo o material deve estar devidamente identificado com o nome da criança.  



LISTA DE MATERIAIS - 2023 

ENSINO FUNDAMENTAL 

INTEGRAL (1º e 2º ANO) 

 
 
01 pincel chato  nº 02 
01 pincel chato   nº 20 
01 bloco de Canson para desenho (180g/m²) 
01 bloco de ECO CORES decorado 
01 bloco de cores criativo e cores 74 mg A4  
02 blocos de Eco Cores Moldura—(gramatura 110g/m² 
02 telas para pintura 20 por 30 com 15 mm de espessura 
03 Pastas documento c/presilha Romeu/Julieta (qualquer cor)  
03 tubos de cola bastão 
03 caixa de massinha Uti Gutti 12 cores 
05 colas quentes refil ( FINO) 
02 tintas de PVA qualquer cor 
01 caixa de tinta guache 
01 fita adesiva transparente (PVC) 
05 durex colorido 
01 fita crepe  
01 fita dupla face 
03 cartelas de botões sendo 1 pequena, 1 média e 1 grande 
02 jogos pedagógicos de acordo com a faixa etária ( jogo da memória, quebra-cabeça, jogo de sílabas, 
jogo de alfabeto, etc...) 
01 pacote de pinos mágicos  
01 gibi  
01 livro infantil de acordo com a faixa etária 
01 revista velha 
01 lixa de parede 
01 camiseta para pintura ou se preferir avental 
01 caneta permanente preta  
100 palitos de sorvete 
100 palitos de churrasco 
01 godê 
02 durex colorido  
01 kit de higiene bucal e nécessaire 
 
 
 
 Todos os materiais deverão estar identificados com o nome da criança. 
Outros materiais poderão ser solicitados conforme o decorrer do ano. 
 
 



LISTA DE MATERIAIS - 2022 

ENSINO FUNDAMENTAL 

INTEGRAL (3º ao 5º  Ano) 

 

4 lápis preto nº 2 (que serão repostos sempre que necessário) 

3 borrachas (que serão repostas sempre que necessário) 

1 estojo (todos os materiais do estojo ficarão com o aluno) 

1 apontador com deposito (que será reposto sempre que necessário) 

1 tesoura sem ponta  

1 caixa de lápis de cor (12 cores) 

1 caixa de canetinhas (12 cores) 

1 pincel chato  nº 02 

1 pincel chato  nº 20 

2 tubos de cola bastão 

2 blocos de papel moldura 

1 pacote de argila para modelar  

1 estojo aquarela com 12 cores 

1 bloco de ECO CORES , papel criativo para dobradura  

1 pacote de palito de sorvete com 100 unidades  

01 pacote de botões de qualquer tamanho 

1 telas para pintura 20 por 30 com 15  mm de espessura 

5 colas quentes refil ( FINO) 

1 caixa quadrada em madeira MDF crua, medidas da base aproximadas em 14 x 14x 5cm  

1 gibi  

1 revista velha 

1 camiseta para pintura ou se preferir avental 

1 caneta permanente preta 

1 jogo pedagógico de acordo com a faixa etária  

 

 

 

 

 

 Todos os materiais devem ser identificados com o nome da criança. 

 

 


