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A Serviço da Formação Humana e Cristã! 
              

 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2023 – INTEGRAL 

DIVERSOS 
- 03 jogos de massinha de modelar (sugestão: Acrilex Soft). 

- 01 conjunto de forminhas para massinha de modelar. 

- 01 caixa de tinta tempera guache 15 ml com 12 cores(sugestão: Acrilex ou Faber Castell). 

- 01 pincel chato nº 06. 

- 20 unidades de saquinhos plásticos (tamanho ofício) sem furo. 

- 01 pacote de palito de sorvete colorido. 

- 02 tubos de cola de silicone líquida 30 ml. 

- 01 pacote de lantejoulas grandes – número 10(qualquer cor). 

- 01 caneta retroprojetor preta. 

- 02 pontinhos com glitter(qualquer cor). 

- 01 tubo de cola líquida 110 grs. 

- 01 rolo de fita adesiva dupla face. 

- 01 caixa de plástico com tampa para guardar o material (tamanho aproximado 30x20 cm e com altura máxima de 

20 cm). 

- 01 vasilha de plástico com tampa (tamanho aproximado 15 x 15 cm e com altura máxima de 05 cm). 

 

PAPÉIS 

- 50 folhas de papel sulfite 40 branco (tamanho A4 – 120 gr/m²) 

- Papel Criativo Lummi A4 75g com 50 fls com cinco cores. 

- 01 placa fina de E.V.A. (branca ou preta). 

- 01 placa de E.V.A. glitter (qualquer cor). 

- 01 placa de E.V.A. estampa. 

 

HIGIENE PESSOAL 

- 01 caixa de lenço de papel. 

- 02 rolos de papel toalha. 

- 01 travesseiro. 

- 02 fronhas. (trocar toda semana) 

- 01 lençol sem elástico. 

- 01 Kit de talheres (garfo, faca e colher). 

* Manter esse material na bolsa do aluno todos os dias 

- 01 Necessaire (Contendo: 01 toalha de mão gravado o nome da criança, 01 escova de dente com capa protetora, 

01 tubo de creme dental próprio para a idade da criança e um pente ou escova). 

- 01 troca de uniforme. 

- 01 chinelo. 


