
  

 
 

Integral – Infantil 2 e 3 
 

 

QUANTIDADE DESCRIÇÃO 
1 Agenda escolar espiral de página inteira para cada dia 
1 Bloco Ecocores Color Set – 21 cores – A3 (110 g/m²) 
1 Bloco de desenho - Papel Canson A3 - 200g/m2 – Branco  
1  Pacote de papel dobradura 15x15cm 
1 Caderno de desenho espiral – capa dura – 96 folhas A4 
1 Caixa de giz de cera Jumbo – 12 cores 
1 Jogo de canetas hidrocor - 12 cores - tamanho Jumbo 
1 Caixa de lápis de cor - 12 cores – tamanho Jumbo 
1 Tinta guache - com 12 cores - potes de 15ml cada 
1 Aquarela escolar - 12 cores 
1 Batedor de espuma redondo tamanho 6 
2 Folhas de lixa para madeira – nº 120 
1 Pacote com sacos plásticos – A3 – 10 unidades 
1 Ecotela – 20x29cm – 200mm x 290mm 
2 Cartelas de adesivos – motivo infantil 
2 Potes de massa gelatinosa 
2 Potes de massa para modelar – 500 g 
2 Pacotes de contas grandes (com furo largo) 
1 Rolo de barbante nº 12 pequeno 
2 Frascos de cola branca líquida escolar - 40g 
2 Tubos de cola bastão - 40g 
2 Potes de areia mágica – 200g 

LIVROS PARADIDÁTICOS 

Descrição ISBN 

Livro de literatura infantojuvenil na língua inglesa adequado à faixa etária para compor a 
biblioteca da sala. Sugestão de compra pelo link: http://www.sbs.com.br/maristaliteratura 

- 

 
Pertences Pessoais 
QUANT.  DESCRIÇÃO  

1 Jogo de lençol (com elástico) e fronha (tamanho berço) 

1 Escova de dente 

1 Creme dental 

1 Caneca plástica 

1 Camiseta grande para atividades de pintura (usada, tamanho adulto) 

1 Troca de roupa reserva (vide observações) 

1 Cobertor 

1 Tênis ou chinelo 

1 Garrafinha de água 

1 Bicho de pelúcia ou boneco de pano 

2 Chupetas (se usar) 

1 Kit troca: 4 fraldas diárias, lenço umedecido e pomada para assadura (se usar) 



  

 
 

 
 

CRONOGRAMA DA ENTREGA DE MATERIAIS 

Os materiais, armazenados em uma sacola e devidamente indicados com nome completo da criança e 
turma, deverão ser entregues, em sala, para a professora titular no primeiro dia de aula.   

 
Observações: 

• Todos os pertences pessoais devem ser marcados com nome e série do(a) aluno(a). 

• Trazer uma troca de roupa reserva (não precisa ser do uniforme) para ser guardada no armário do Integral – bermuda, 
calça, camiseta manga curta e manga longa, blusa de frio, par de meias, roupa íntima. 

  



  

 
 

Integral – Infantil 4 
 

QUANTIDADE DESCRIÇÃO 
1 Agenda escolar espiral de página inteira para cada dia 
1 Bloco Ecocores color set - 21 cores 
1 Bloco de desenho Canson A3 – 200 g/m² 
1  Bloco Ecocores Textura Visual 180g – 230x320mm – 7 cores  
1 Caderno de desenho – capa dura – 96 folhas – A4 
1 Jogo de canetas hidrocor tamanho Jumbo 12 cores 
1 Caixa de giz de cera retrátil – 12 cores 
1 Caixa de lápis de cor jumbo – 12 cores 
2 Canetas permanentes – cor preta 
1 Jogo de Tempera Guache – Show Color – Tampa com pincel – 6 cores 
1  Caneta tipo Posca – qualquer cor 
2 Folhas de lixa para madeira 120 
1 Frasco de cola branca líquida escolar 225 g 
1  Tubo de cola bastão – 40g 
1 Pacote com sacos plásticos grossos – A3 (10 unidades) 
2 Potes de massa gelatinosa 
1 Pote de massa para modelar – 500g 
1 Batedor de espuma redondo -  tamanho 6 
1 Ecotela – 20x29cm – 200mm x 290mm 
1 Cartela de adesivo – motivo infantil 
1 Aquarela escolar- 12 cores 

LIVROS PARADIDÁTICOS 

Descrição ISBN 

Livro de literatura infantojuvenil na língua inglesa adequado à faixa etária para compor a 
biblioteca da sala. Sugestão de compra pelo link: http://www.sbs.com.br/maristaliteratura 

- 

 
Pertences Pessoais 
QUANT.  DESCRIÇÃO  

1 Jogo de lençol (com elástico) e fronha (tamanho berço) 

1 Escova de dente 

1 Creme dental 

1 Caneca plástica 

1 Camiseta grande para atividades de pintura (usada, tamanho adulto) 

1 Troca de roupa reserva (vide observações) 

1 Cobertor 

1 Tênis ou chinelo 

1 Garrafinha de água 

1 Bicho de pelúcia ou boneco de pano 

 
  



  

 
 

 

CRONOGRAMA DA ENTREGA DE MATERIAIS 

Os materiais, armazenados em uma sacola e devidamente indicados com nome completo da criança e 
turma, deverão ser entregues, em sala, para a professora titular no primeiro dia de aula.   

 
Observações: 

• Todos os pertences pessoais devem ser marcados com nome e série do(a) aluno(a). 

• Trazer uma troca de roupa reserva (não precisa ser do uniforme) para ser guardada no armário do Integral – bermuda, 
calça, camiseta manga curta e manga longa, par de meias, roupa íntima.  



  

 
 

Integral – Infantil 5 
 

 

QUANTIDADE DESCRIÇÃO 
1 Agenda escolar espiral de página inteira para cada dia 
1 Bloco para desenho formato A3 224 g/m² 
1 Caderno de desenho 96 folhas tamanho A4 
1 Jogo de canetas hidrográficas grossas 12 cores 
2 Lápis grafite triangular HB nº 2 
1 Pacote com sacos plásticos grossos – A4 (10 unidades) 
1 Pote de massa para modelar SOFT 500 g 
1 Tela Novaprint Ecotela - 20 cm x 29 cm 
1 Tesoura sem ponta com o nome da criança gravado na peça (corte duplo para canhotos) 
1 Tubo de cola bastão - 40 g 
1 Apontador 
1 Borracha soft touch 
1 Caixa de lápis de cor 24 cores 
1 Caneta tipo posca – qualquer cor 

2m Plástico autoadesivo transparente 
2  Potes de massa gelatinosa 
1 Estojo de aquarela de pastilha com 12 cores 
1 Tinta guache - com 12 cores - potes de 15ml cada 
1 Aquarela escolar- 12 cores 

LIVROS PARADIDÁTICOS 

Descrição ISBN 

Livro de literatura infantojuvenil na língua inglesa adequado à faixa etária para compor a 
biblioteca da sala. Sugestão de compra pelo link: http://www.sbs.com.br/maristaliteratura 

- 

 
Pertences Pessoais 
QUANT.  DESCRIÇÃO  

1 Jogo de lençol (com elástico) e fronha (tamanho berço) 

1 Escova de dente 

1 Creme dental 

1 Caneca plástica 

1 Camiseta grande para atividades de pintura (usada, tamanho adulto) 

1 Troca de roupa reserva (vide observações) 

1 Cobertor 

1 Garrafinha de água 

 
  



  

 
 

 

CRONOGRAMA DA ENTREGA DE MATERIAIS 

Os materiais, armazenados em uma sacola e devidamente indicados com nome completo da criança e 
turma, deverão ser entregues, em sala, para a professora titular no primeiro dia de aula.   

 
Observações: 

• Todos os pertences pessoais devem ser marcados com nome e série do(a) aluno(a). 

• Trazer uma troca de roupa reserva (não precisa ser do uniforme) para ser guardada no armário do Integral – bermuda, 
calça, camiseta manga curta e manga longa, par de meias, roupa íntima.  



  

 
 

Integral – Ensino Fundamental – 1º Ano 
 

QUANTIDADE DESCRIÇÃO 
1 Agenda escolar espiral de página inteira para cada dia 
1 Bloco Ecocores Moldura 07 cores – A3 (110g/ m²) 
1 Bloco de desenho A3 – (200 g/m²) 
1 Caderno de desenho, capa dura, 96 folhas, tamanho A4 
1 Caderno universitário brochura capa dura - sem estampa - 48 folhas 
6 Lápis grafite triangular HB nº 2 
1 Caixa de lápis de cor 24 cores 
1 Caixa de giz de cera curto 12 cores 
1 Jogo de canetas hidrográficas finas 12 cores 
1 Caneta permanente preta 
1 Caneta permanente Posca – média, ponta redonda (qualquer cor) 
1 Tubo de cola bastão – 40g 
2 Apontadores 
2 Borrachas 
1 Papel dobradura para origami – 20cm x 20 cm 
1 Plástico autoadesivo transparente – 2m 
1 Pacote com sacos plásticos grossos tamanho A3 (10 unidades) 
1 Tesoura sem ponta com o nome da criança gravado na peça (corte duplo para canhotos) 
1 Pote de massa para modelar – 500g 
1 Pote de massa gelatinosa 

10 Botões tamanho médio 
1 Tinta guache - com 12 cores - potes de 15ml cada 
1 Aquarela escolar - 12 cores 
1 Pasta fichário com 2 argolas tamanho A4 

LIVROS PARADIDÁTICO E DIDÁTICOS 

Descrição ISBN 

Next Station Starter – CLIL Book – Editora Macmillan* 9788551101469 

The Garden Project – Journal of Investigation - Pasta Pack – Editora Macmillan* 9786685735574 

*A compra ocorre pelo link: https://pr.sbs.com.br/conveniados/maristaarquidiocesano  

Livro de literatura infantojuvenil na língua inglesa adequado à faixa etária para compor a biblioteca da sala. Sugestão de 
compra pelo link: http://www.sbs.com.br/maristaliteratura 

 
Pertences Pessoais 
QUANT.  DESCRIÇÃO  

1 Jogo de lençol (com elástico) e fronha (tamanho berço) 

1 Escova de dente 

1 Creme dental 

1 Caneca plástica 

1 Camiseta grande para atividades de pintura (usada, tamanho adulto) 

1 Troca de roupa reserva (vide observações) 

1 Cobertor 

1 Garrafinha de água 

https://pr.sbs.com.br/conveniados/maristaarquidiocesano


  

 
 

 
 

CRONOGRAMA DA ENTREGA DE MATERIAIS 

Os materiais, armazenados em uma sacola e devidamente indicados com nome completo da criança e 
turma, deverão ser entregues, em sala, para a professora titular no primeiro dia de aula.   

 
Observações: 

• Todos os pertences pessoais devem ser marcados com nome e série do(a) aluno(a). 

• Trazer uma troca de roupa reserva (não precisa ser do uniforme) para ser guardada no armário do Integral – bermuda, 
calça, camiseta manga curta e manga longa, par de meias, roupa íntima.  



  

 
 

Integral – Ensino Fundamental – 2º Ano 
 

 

QUANTIDADE DESCRIÇÃO 
10 Lápis grafite 
4 Borrachas 
2 Apontadores 
1 Conjunto de canetas hidrográficas 12 cores (meninos) 
1 Caixa de lápis de cor 12 cores (meninas) 
2 Potes de massinha (500 g) 
2 Potes de geleca 
2 Tubos de cola bastão 
1 Caderno de desenho 96 folhas tamanho A4 
1 Bloco de desenho tamanho A3 - Branco 140 g 
1 Régua de 15 cm 
1 Bloco de papel com 8 cores tamanho A4 (meninos) 
1 Bloco Ecocores (textura visual) tamanho A4 (meninas) 
1 Pasta catálogo plástica A4 - com 25 plásticos 
1 Agenda escolar espiral de página inteira para cada dia 
1 Revista  
1 Gibi usado em bom estado – escolha do estudante 
2 Tubos de cola bastão 
2 Tubos de cola líquida branca - 110g 
1 Pote tempera guache – 500 ml (meninos: cor verde /meninas: cor vermelha) 

Pertences Pessoais 
QUANT.  DESCRIÇÃO  

1 Escova de dente 

1 Creme dental 

1 Caneca plástica ou necessaire 

1 Camiseta grande para atividades de pintura (usada, tamanho adulto) 

1 Troca de roupa reserva (vide observações) 

1 Garrafinha de água 

 

CRONOGRAMA DA ENTREGA DE MATERIAIS 

Os materiais, armazenados em uma sacola e devidamente indicados com nome completo da criança e 
turma, deverão ser entregues, em sala, para a professora titular no primeiro dia de aula.   

 
Observações: 

• Todos os pertences pessoais devem ser marcados com nome e série do(a) aluno(a). 

• Trazer uma troca de roupa reserva (não precisa ser do uniforme) para ser guardada no armário do Integral – bermuda, 
calça, camiseta manga curta e manga longa, par de meias, roupa íntima.  



  

 
 

Integral – Ensino Fundamental – 3º Ano 
 

 

QUANTIDADE DESCRIÇÃO 
5 Lápis grafite 
4 Borrachas 
2 Apontadores 
1 Pote de massinha (500 g) 
2 Potes de geleca 
1 Caderno de desenho 96 folhas tamanho A4 
1 Caderno universitário espiral capa dura - 96 folhas 
1 Bloco de papel com 8 cores tamanho A4 (meninos) 
1 Bloco com pauta - 50 folhas - tamanho A4 (meninas)  
1 Bloco de desenho – branco - tamanho A4 (140g) 
1 Pasta catálogo plástica A4 - com 25 plásticos 
2 Pincéis marcadores permanentes preto 2.0 mm 
1 Agenda escolar espiral de página inteira para cada dia 
1 Livro usado em bom estado – escolha do estudante 
1 Gibi usado em bom estado – escolha do estudante 
1 Massa adesiva multiuso (35g)  
2 Tubos de cola bastão 
1 Estojo de aquarela de pastilha com 12 cores 
1 Pote tempera guache – 500 ml (meninos: cor preta / meninas: cor amarela) 

 
Pertences Pessoais 
QUANT.  DESCRIÇÃO  

1 Escova de dente 

1 Creme dental 

1 Caneca plástica ou necessaire 

1 Camiseta grande para atividades de pintura (usada, tamanho adulto) 

1 Troca de roupa reserva (vide observações) 

1 Garrafinha de água 

 

CRONOGRAMA DA ENTREGA DE MATERIAIS 

Os materiais, armazenados em uma sacola e devidamente indicados com nome completo da criança e 
turma, deverão ser entregues, em sala, para a professora titular no primeiro dia de aula.   

 
Observações: 

• Todos os pertences pessoais devem ser marcados com nome e série do(a) aluno(a). 

• Trazer uma troca de roupa reserva (não precisa ser do uniforme) para ser guardada no armário do Integral – bermuda, 
calça, camiseta manga curta e manga longa, par de meias, roupa íntima. 

  



  

 
 

Integral – Ensino Fundamental – 4º Ano 
 

 

QUANTIDADE DESCRIÇÃO 
5 Lápis grafite 
4 Borrachas 
2 Apontadores 
1 Pote de massinha (500 g) 
1 Régua – 30 cm 
1 Caderno de desenho - 96 folhas - tamanho A4 
1 Caderno universitário espiral capa dura - 96 folhas 
1 Bloco de papel com 8 cores tamanho A4 (meninos) 
1 Bloco com pauta - 50 folhas - tamanho A4 (meninas)  
1 Bloco de desenho – branco - tamanho A4 (140g) 
1 Pasta catálogo plástica A4 - com 25 plásticos 
2 Pincéis marcadores permanentes preto 2.0 mm 
1 Agenda escolar espiral de página inteira para cada dia 
1 Livro usado em bom estado - escolha do estudante 
1 Gibi usado em bom estado - escolha do estudante 
1 Massa adesiva multiuso (35g)  
1 Tubo de cola bastão 
1 Caixa de giz pastel oleoso 12 cores 
1 Pote tempera guache – 500 ml (meninos: cor azul / meninas: cor laranja) 

 
Pertences Pessoais 
QUANT.  DESCRIÇÃO  

1 Escova de dente 

1 Creme dental 

1 Caneca plástica ou necessaire 

1 Garrafinha de água 

 

CRONOGRAMA DA ENTREGA DE MATERIAIS 

Os materiais, armazenados em uma sacola e devidamente indicados com nome completo da criança e 
turma, deverão ser entregues, em sala, para a professora titular no primeiro dia de aula.   

 
Observações: 

• Todos os pertences pessoais devem ser marcados com nome e série do(a) aluno(a). 

• Deixar uma troca de roupa reserva na mochila (não precisa ser do uniforme), caso tenha necessidade. 
  



  

 
 

Integral – Ensino Fundamental – 5º Ano 
 

 

QUANTIDADE DESCRIÇÃO 
10 Lápis grafite 
4 Borrachas 
2 Apontadores 
1 Caderno de desenho - 96 folhas 
1 Caderno espiral - 96 folhas 
1 Bloco criativo colorido tamanho A4 
1 Bloco de desenho tamanho A4 - 140 gr 
1 Caneta hidrográfica 12 cores 
1 Caixa de lápis de cor 12 cores 
1 Pote tempera guache – 500 ml (meninos: cor branca / meninas: cor roxa ou rosa) 
2 Pacotes de massa para biscuit - 90g (cores variadas) 
1 Agenda escolar espiral de página inteira para cada dia 
1 Livro usado em bom estado - escolha do estudante 
1 Massa adesiva multiuso (35g)  

 
Pertences Pessoais 
QUANT.  DESCRIÇÃO  

1 Escova de dente 

1 Creme dental 

1 Caneca plástica ou necessaire 

1 Garrafinha de água 

 

CRONOGRAMA DA ENTREGA DE MATERIAIS 

Os materiais, armazenados em uma sacola e devidamente indicados com nome completo da criança e 
turma, deverão ser entregues, em sala, para a professora titular no primeiro dia de aula.   

 
Observações: 

• Todos os pertences pessoais devem ser marcados com nome e série do(a) aluno(a). 

• Deixar uma troca de roupa reserva na mochila (não precisa ser do uniforme), caso tenha necessidade. 
  



  

 
 

Integral – Ensino Fundamental – 6º Ano 
 

 

QUANTIDADE DESCRIÇÃO 
10 Lápis grafite 
3 Borrachas 
3 Blocos de folha para fichário 
2 *Livros de história 
2 *Gibis 

*podem ser usados, desde que em bom estado e referentes à faixa etária. 

 
Pertences Pessoais 
QUANT.  DESCRIÇÃO  

1 Escova de dente 

1 Creme dental 

1 Necessaire 

1 Garrafinha de água 

 

CRONOGRAMA DA ENTREGA DE MATERIAIS 

Os materiais, armazenados em uma sacola e devidamente indicados com nome completo da criança e 
turma, deverão ser entregues, em sala, para a professora titular no primeiro dia de aula.   

 
Observação: 

• Todos os pertences pessoais devem ser marcados com nome e série do(a) aluno(a). 
  



  

 
 

Integral – Ensino Fundamental – 7º Ano 
 

 

QUANTIDADE DESCRIÇÃO 
10 Lápis grafite 
3 Borrachas 
3 Blocos de papel quadriculado 
2 *Livros de história 
2 *Gibis 

*podem ser usados, desde que em bom estado e referentes à faixa etária. 

 
Pertences Pessoais 
QUANT.  DESCRIÇÃO  

1 Escova de dente 

1 Creme dental 

1 Necessaire 

1 Garrafinha de água 

 

CRONOGRAMA DA ENTREGA DE MATERIAIS 

Os materiais, armazenados em uma sacola e devidamente indicados com nome completo da criança e 
turma, deverão ser entregues, em sala, para a professora titular no primeiro dia de aula.   

 
Observação: 

• Todos os pertences pessoais devem ser marcados com nome e série do(a) aluno(a). 
 

  



  

 
 

Integral – Ensino Fundamental – 8º Ano 
 

 

QUANTIDADE DESCRIÇÃO 
10 Lápis grafite 
3 Borrachas 
3 Blocos de desenho A4 - 200 g/m² - branco - pacote com 20 folhas 
2 *Livros de história 
2 *Gibis 

*podem ser usados, desde que em bom estado e referentes à faixa etária. 

 
Pertences Pessoais 
QUANT.  DESCRIÇÃO  

1 Escova de dente 

1 Creme dental 

1 Necessaire 

1 Garrafinha de água 

 

CRONOGRAMA DA ENTREGA DE MATERIAIS 

Os materiais, armazenados em uma sacola e devidamente indicados com nome completo da criança e 
turma, deverão ser entregues, em sala, para a professora titular no primeiro dia de aula.   

 
Observação: 

• Todos os pertences pessoais devem ser marcados com nome e série do(a) aluno(a). 
  



  

 
 

Integral – Ensino Fundamental – 9º Ano 
 

 

QUANTIDADE DESCRIÇÃO 
10 Lápis grafite 
3 Borrachas 
3 Blocos de folha para fichário 
2 *Livros de história 
2 *Gibis 

*podem ser usados, desde que em bom estado e referentes à faixa etária. 

 
Pertences Pessoais 
QUANT.  DESCRIÇÃO  

1 Escova de dente 

1 Creme dental 

1 Necessaire 

1 Garrafinha de água 

 

CRONOGRAMA DA ENTREGA DE MATERIAIS 

Os materiais, armazenados em uma sacola e devidamente indicados com nome completo da criança e 
turma, deverão ser entregues, em sala, para a professora titular no primeiro dia de aula.   

 
Observação: 

• Todos os pertences pessoais devem ser marcados com nome e série do(a) aluno(a). 


