
Grupo II e Grupo III

Avental para artes

Marcador permanente ponta fina

04 Fotos de rosto do aluno aprox. 5 x 7,5 cm

02 Revistas para recorte

01 Pincel chato nº 12

01 Caixa de cola colorida (6 unidades) 

01 Caixa de pintura a dedo (6 cores)

01 Caixa de massa de modelar atóxica (12 cores)

01 Caixa de giz de cera resistente (12 cores) – Apenas 
GIII

01 Caixa de giz de cera super resistente gigante (para 
bebês) – Apenas para o GII

01 Fita crepe

02 Lápis resistentes para escrever (6B e 2HB)

01 Borracha branca, grande e macia

01 Caixa de lápis de cor gigante com apontador (8 
cores)

01 Tesoura sem ponta de boa qualidade

02 Colas branca 90g

02 Colas bastão de boa qualidade 20g

02 Cadernos de desenho grande capa dura

01 Pacote de Sulfite Branco A4 – 100 folhas 
(gramatura 120g)

01 Pacote de Sulfite Branco A3 – 100 folhas

Grupo IV e Grupo V

Avental para artes

Marcador permanente ponta fina

04 Fotos de rosto do aluno aprox. 5 x 7,5 cm

03 Revistas para recorte

01 Pincel chato nº 12

02 Pincéis redondos (nº 2 e 6)

01 Caixa de cola colorida (6 unidades) 

01 Caixa de pintura a dedo (6 cores)

02 Caixas de massa de modelar atóxica (12 cores)

01 Caixa de giz de cera resistente (12 cores)

01 Fita crepe

02 Lápis resistentes para escrever (6B e 2HB)

01 Borracha branca grande e macia

01 Caixa de lápis de cor gigante com apontador (12 
cores)

01 Apontador com depósito

01 Tesoura sem ponta de boa qualidade

01 Cola branca 90g

03 Colas bastão de boa qualidade 20g

01 Caderno de desenho grande capa dura

01 Caderno de quadrinho capa dura

01 Caderno com linhas capa dura 

01 Pacote de Sulfite Branco A4 – 100 folhas 
(gramatura 120g)

01 Pacote de Sulfite Branco A3 – 100 folhas

Materiais para todos os alunos da Educação Infantil

Mochila (obrigatório o uso da Mochila CEE) 

01 Necessaire de higiene pequena com:
• Escova de dentes com estojo
• Creme dental
• Toalha de mão com o nome do aluno bordado

Agenda CEE | Infantil Squeeze (garrafinha) com o nome do aluno

01 Pasta leve com 50 plásticos Copo educativo com o nome do aluno

01 Estojo para lápis padrão CEE (R$ 6,00)
Máscaras de proteção fácil com o nome do aluno (2 a 4 
por dia)

Materiais individuais por turma

Lista de Materiais



Para brincar e aprender: lições e trabalhos. Ajude seu filho a organizar-se!

Dica para casa: em uma caixa de 
camisa monte um kit com materiais 
que serão úteis para ajudar seu filho 
na realização de atividades para casa: 
papéis coloridos e sulfite, cola, 
tesoura sem ponta, giz de cera, lápis, 
revistas para recortes, entre outros.

Internet: no Positivo On seu filho 
tem acesso ao Mundo da 
Criança, Meus quartinhos, Bichos 
e  Aurelinho. Senha no e-mail do 
responsável a partir do início das 
aulas. 

Local de estudo: local iluminado 
e ventilado com:
• Mesinha para desenhar
• Cadeira adequada
• Quadro Branco
• Prateleira para livrinhos

Centro Educacional Evangélico 
www.educacionalevangelico.com.br 

Lista de Materiais

“Ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele” 
Provérbios 22:6

(41) 3245-7999           centroeducacionalevangelico evangelicobaby educacionalevagelico

Sugestão: Papelaria ROMA – Rua Antônio Reinaldo Zanon, 25 – Fazendinha. WhatsApp: (41) 99765-8102


