
 
CENTRO EDUCACIONAL INTERAÇÃO 

Escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental – 1º ao 9º ano 
Rua Maranguape, 78 – Parque Jaçatuba – Santo André – 4472-8329 
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LISTA DE MATERIAL INDIVIDUAL DO ALUNO 
1º ano – 2014 

 
Materiais que ficarão na escola  
-1 jogo pedagógico (sugestões: jogos de alfabetização, jogo da memória, dominó, quebra-
cabeça, uno, jogos de matemática etc)  
-2 cadernos brochurão azul capa dura 48 folhas  
-1 caderno brochurão  capa dura 48 folhas vermelho 
-1 caderno de desenho 60 folhas capa dura 
-1 caixa de tinta guache (com 6 cores)  
-1 caixa encapada na cor azul (sapato ou camisa) firme.  
-1 caixa de massa de modelar c/ 12 cores soft com amido  
-1 folha de etiqueta bolinha colorida diam. 19mm.  
-25 folhas de linguagem  
-1 crachá com presilha  
-1 camiseta usada de adulto para as aulas de pintura  
-3 envelopes brancos medida 240X340mm.  
-1 estojo de pano com zíper  
-1 fita dupla face 12X30 m.  
-1 fita crepe larga 
-1 m de contact transparente  
-1 fita metalóide larga ou durex metalizado (qualquer cor)  
-2 pastas de plástico, fina azul com elástico para lição de casa  
-1 pincel chato nº8 ref. 815 Tigre ou ref. 054 Acrilex  
-2 potes de gliter cores variadas 3g.  
-1 pote de lantejoulas grandes (qualquer cor)  
-15 envelopes plásticos grossos com 4 furos tamanho ofício  
-5 tubos de cola bastão 20g. (pritt) 
-3 tubos de cola líquida 40g. (tenaz) 
-1 tesoura sem ponta  
-2 blocos de folhas de creative colorset  
-2 blocos de papel canson A4 branco.  
-2 gibis  
-1 revista para recorte  
-2 revistas picolé (banca de jornal).  
-01 caixa de lenços de papel  
-1 tela para pintura 20x30 
-1m de TNT rosa ou preto 
-1 folha de EVA qualquer cor 
-1 mala ou mochila (compatível para carregar apenas a agenda, estojo de escovação e dois  
cadernos).  
Não aconselhamos mochila de rodinhas.  



Materiais que ficarão na mochila (deverão ser repostos quando necessário)  
-1 estojo  
-6 lápis n° 2  
-2 borrachas macias  
-1 apontador com depósito  
-1 estojo de canetinha hidrocolor 12 cores  
-1 caixa de giz de cera big com 12 cores  
-1 caixa de lápis de cor ( 24 cores)  
 
 

Lista de Materiais Período Integral 

- 1 giz de cera 
- 1 caixa de lápis de cor de 12 cores 
- 1 caixa de canetinhas 

- 1 tubo de cola líquida (Tenaz) 40g.  
- 1 livro de histórias (de acordo com a idade do aluno) 
- 1 brinquedo pedagógico  
- 1 lápis de escrever  

- 1 borracha 

-1 tubo de cola bastão 20g. (Pritt) 
- 2 potes de 140mg de massa de modelar colorida 
 

 

OBS: TODO O MATERIAL DEVERÁ SER IDENTIFICADO COM O NOME DO ALUNO EM 
LETRA ARIAL MAIÚSCULA.  
 
Material de Higiene Pessoal (deverá ficar na mochila e ser reposto quando necessário)  
 
-1 escova de dentes  
-1 pasta de dentes  
-1 toalhinha de mão  
-1 squeeze para água  
 
  
 
  
 


