LISTA DE MATERIAL – BERÇÁRIO
























Materiais Diversos
01 caderno de cartografia 40 folhas (297mm X 210mm)
01 caixa de giz de cera formato jumbo
01 estojo para giz de cera.
02 caixas de massinha de modelar
01 tubo de cola branca 110g (boa qualidade)
02 tinta guache AMARELO (pote 250 ml)
01 pincel n. º 14
01 livro infantil (tecido e/ou plástico)
01 pasta catálogo com 20 sacos plásticos
01 caneta permanente
01 caixa de camisa encapada c/ nome
01 caixa de sapato encapada c/ nome
01 revista para recorte (classificação menor 10 anos)
01 lixa de pintura grossa
50 palitos de sorvete
10 botões grandes coloridos
01 pacotinho de lantejoula grande
01 pasta com elástico/fina
01 avental
01 metro de fita de cetim
02 ziper de plástico colorido
01 brinquedo pedagógico (encaixe, monta/desmonta,
abre/fecha, aramado ou lego com peças grandes)



 01 brinquedo grande e colorido (pode ser de apertar botões
ou que faça barulho; boneca carrinho, utensílios de cozinha
ou peças de empilhar). Etc.
 05 caixas de lenço de papel
 01 FOTOS 10X15
 01 Lençol usado pequeno com elástico – Identificado
















Materiais a serem retirados pela escola conforme a
necessidade durante o ano, para isso precisamos do
comprovante de pagamento dos materiais
02 color set
100 folhas de papel sulfite A4
05 EVA liso
02 rolo de papel crepom
02 Color set
Materiais a serem enviados diariamente na bolsa
01 Toalha de banho – Identificada
01 Pomada para assadura
03 fraldas descartáveis
01 Pacote de lenço umedecido
01 Toalha de rosto – Identificado
01 babador
01 estojo com: escova e creme dental, toalha e pente ou escova
(com o nome da criança bordado ou pintado)
Copo para água
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Início das aulas – 05/02/20
Caso necessário o Professor poderá solicitar algum material no decorrer do ano.

HORÁRIO DAS A ULAS
Manhã – 7h 30min às 11h 50min
Tarde – 13h15min às 17h30min
 Os alunos de 0 à 2 anos iniciarão adaptação nos dias 03 e 04 de Fevereiro, das 8h30min às 11h para alunos matriculados no
período da manhã e das 13h30min às 16h para alunos matriculados no período da tarde.
“O Aluno da Escola Educare deverá apresentar-se diariamente uniformizado com o modelo padrão da Escola Educare”.
(calça, bermuda ou saia short, camiseta cavada, manga curta ou manga longa, tênis, meia e jaqueta ou blusa).
 Identificar todas as peças do uniforme com o nome do aluno (bordar ou marcar com caneta própria para tecido) para que em caso de
extravio seja devolvido ao dono.
 Sugerimos - que os alunos usem mochila ou mala com rodinhas para transportar o material escolar, evitando problemas futuros na coluna.
 Entrega dos materiais será nos dias 03 e 04 de Fevereiro das 8h30min às 11h para alunos matriculados no período da manhã e das

13h30min às 16h para alunos matriculados no período da tarde, nas salas de aula.

LISTA DE MATERIAL – NÍVEL 1























Materiais Diversos
01 caderno de cartografia 40 folhas (297mm X 210mm)
01 caixa de giz de cera formato triangular
01 estojo para giz de cera.
01 avental de corpo para pintura
01 tubo de cola branca 110g (boa qualidade)
01 tinta guache VERDE (pote 250 ml)
01 pincel n. º 14
01 caneta permanente
02 caixas de massinha
01 brinquedo pedagógico (encaixe, monta/desmonta,
abre/fecha, aramado ou lego com peças grandes)
01 Tablado de madeira (encaixe)
20 bexigas
20 palitos de sorvete
01 pasta com elástico/fina
10 botões grandes coloridos
01 pacotinho de lantejoulas grandes
02 ziper de plástico colorido
01 metro de fita de cetim
01 par de cadarços
01 livro infantil (plástico ou tecido)
01 pasta catálogo com 20 sacos plásticos



 01 caixa de camisa encapada c/ nome
 01 caixa de sapato encapada c/ nome
 01 estojo de plástico com: escova e creme dental, toalha e pente
ou escova (com o nome da criança bordado ou pintado)
 01 revista para recorte (classificação menor 10 anos)
 05 caixas de lenço de papel
 01 pacote de algodão
 01 FOTOS 10X15
 01 lençol usado pequeno com elástico









Materiais a serem retirados pela escola conforme a
necessidade durante o ano, para isso precisamos do
comprovante de pagamento dos materiais
5M papel cráfit
02 caixas de massinha de modelar soft
03 folhas de E. V. A. – atoalhado colorido
01 pacote com folhas color card
02 Color card
300 folhas de papel sulfite A4
01 rolo de papel crepom (cores variadas)
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Início das aulas – 05/02/20
Caso necessário o Professor poderá solicitar algum material no decorrer do ano.

HORÁRIO DAS A ULAS
Manhã – 7h 30min às 11h 50min
Tarde – 13h15min às 17h30min
 Os alunos de 0 à 2 anos iniciarão adaptação nos dias 03 e 04 de Fevereiro, das 8h30min às 11h para alunos matriculados no
período da manhã e das 13h30min às 16h para alunos matriculados no período da tarde.
“O Aluno da Escola Educare deverá apresentar-se diariamente uniformizado com o modelo padrão da Escola Educare”.
(calça, bermuda ou saia short, camiseta cavada, manga curta ou manga longa, tênis, meia e jaqueta ou blusa).
 Identificar todas as peças do uniforme com o nome do aluno (bordar ou marcar com caneta própria para tecido) para que em caso de
extravio seja devolvido ao dono.
 Sugerimos - que os alunos usem mochila ou mala com rodinhas para transportar o material escolar, evitando problemas futuros na coluna.
 Entrega dos materiais será nos dias 03 e 04 de Fevereiro das 8h30min às 11h para alunos matriculados no período da manhã e das

13h30min às 16h para alunos matriculados no período da tarde, nas salas de aula.

LISTA DE MATERIAL – NÍVEL 2






















Materiais Diversos
01 caderno de cartografia 40 folhas (297mm X 210mm)
02 estojos para lápis de cor e giz de cera
01 caixa giz de cera formato triangular
01 caixa de lápis de cor jumbo triangular
01 caneta permanente
01 tesou com ponta arredondada
02 caixas de massinha de modelar soft
01 avental de corpo para pintura (reutilizar do ano anterior)
02 tubo de cola branca 110g (boa qualidade)
01 tinta guache VERMELHO (pote 250 ml)
01 tudo de cola colorida
01 pincel n. º 14
01 pasta com elástico/fina
01 rolo de pintura 5cm
01 brinquedo pedagógico (quebra-cabeça/abre,
fecha ou lego com peças grandes)
01 Tablado de madeira (encaixe)
30 bexigas
20 palitos de sorvete
01 par de cadarços
01 livro infantil
01 pasta catálogo com 20 sacos plásticos (reutilizar do ano anterior)



 01 estojo de plástico com: escova e creme dental, toalha e pente
ou escova (com o nome da criança bordado ou pintado)
 01 pacotinho de lantejoulas grandes
 01 caixa de camisa encapada c/ nome
 01 caixa de sapato encapada c/ nome
 01 revista para recorte (classificação menor 10 anos)
 05 caixas de lenço de papel
 01 pacote de algodão
 01 fotos 10x15
 01 lençol usado pequeno com elástico
Materiais a serem retirados pela escola conforme a
necessidade durante o ano, para isso precisamos do
comprovante de pagamento dos materiais







5m papel cráfit
03 folhas de E. V. A. – atoalhado colorido
01 pacote com folhas color card
02 Color set
300 folhas de papel sulfite A4
02 rolo de papel crepom (cores variadas)
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Início das aulas – 05/02/20
Caso necessário o Professor poderá solicitar algum material no decorrer do ano.

HORÁRIO DAS A ULAS
Manhã – 7h 30min às 11h 50min
Tarde – 13h15min às 17h30min
 Os alunos de 0 à 2 anos iniciarão adaptação nos dias 03 e 04 de Fevereiro, das 8h30min às 11h para alunos matriculados no
período da manhã e das 13h30min às 16h para alunos matriculados no período da tarde.
“O Aluno da Escola Educare deverá apresentar-se diariamente uniformizado com o modelo padrão da Escola Educare”.
(calça, bermuda ou saia short, camiseta cavada, manga curta ou manga longa, tênis, meia e jaqueta ou blusa).
 Identificar todas as peças do uniforme com o nome do aluno (bordar ou marcar com caneta própria para tecido) para que em caso de
extravio seja devolvido ao dono.
 Sugerimos - que os alunos usem mochila ou mala com rodinhas para transportar o material escolar, evitando problemas futuros na coluna.
 Entrega dos materiais será nos dias 03 e 04 de Fevereiro das 8h30min às 11h para alunos matriculados no período da manhã e das

13h30min às 16h para alunos matriculados no período da tarde, nas salas de aula.

LISTA DE MATERIAL – NÍVEL 3






















Materiais Diversos
01 caderno de desenho 48 folhas (275mm X 200mm)
02 estojos para lápis de cor e giz de cera
01 caixa giz de cera formato triangular
01 caixa de lápis de cor jumbo triangular
01 borracha
01 apontador com reservatório
04 caixas de massas de modelar
01 tesoura com ponta arredondada
04 caixas de lenço de papel
01 avental de tecido de corpo/com nome (reutilizar do ano anterior)
02 tubos de cola branca 110g (boa qualidade)
01 tubo de cola glitter
01 caixa de cola colorida
01 tinta guache Azul (pote 250 ml)
01 pincel n. º 12
01 l lápis grafite n.º 2
01 brinquedo pedagógicos (encaixe, monta/desmonta, quebra
cabeças peças de madeira)
100 palitos de sorvete
50 bexigas
03botões coloridos grandes



01 fita crepe
01 marcador permanente
01 pacotinho de lantejoulas grandes
10 refis de cola quente/fina
01 pasta catálogo 50 sacos plásticos (reutilizar do ano anterior)
01 pasta com elástico/fina
01 estojo com: escova e creme dental, toalha e pente ou escova
(com o nome da criança bordado ou pintado)
 01 caixa de camisa encapada nominada
 01 caixa de sapato encapada nominada
 05 revistas para recorte (classificação menor 10 anos)
















Materiais a serem retirados pela escola conforme a
necessidade durante o ano, para isso precisamos do
comprovante de pagamento dos materiais
02 cartolinas americana cor preta
02 cartolinas dupla face
05 folhas de E.V.A. (branca, bege ou preta)
02 pacotes com folhas color card
01 metro de papel contact transparente
500 folhas de papel sulfite A4
5m papel cráfit
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Início das aulas – 05/02/2020
HORÁRIO DAS A ULAS
Manhã – 7h 30min às 11h 50min
Tarde – 13h15min às 17h30min

Caso necessário o Professor poderá solicitar algum material no decorrer do ano.

* Os MATERIAIS DIDÁTICOS deverão ser pagos junto a secretaria e retirados de 20/01/2019 à 05/02/2019 na Escola Educare.
“O Aluno da Escola Educare deverá apresentar-se diariamente uniformizado com o modelo padrão da Escola Educare”. (Calça, bermuda ou
saia short, camiseta cavada, manga curta ou manga longa, tênis, meia e jaqueta ou blusa).
 Identificar todas as peças do uniforme com o nome do aluno (bordar ou marcar com caneta própria para tecido) para que em caso de
extravio seja devolvido ao dono.
 Sugerimos - que os alunos usem mochila ou mala com rodinhas para transportar o material escolar, evitando problemas futuros na coluna.

 Entrega dos materiais será nos dias 03 e 04 de Fevereiro das 8h30min às 11h para alunos matriculados no período da manhã e das

13h30min às 16h para alunos matriculados no período da tarde, nas salas de aula.

LISTA DE MATERIAL – NÍVEL 4

























Materiais Diversos
01 caderno de desenho 48 folhas (275mm X 200mm)
01 caixa de lápis de cor pedagógico triangular
01 apontador com lixeira simples
02 borrachas brancas simples
02 lápis grafite n.º 2/
01 estojo para lápis de cor e lápis de escrever
01 estojo para giz de cera
01 caixa de giz de cera formato triangular
03 caixas de massas de modelar
01 tesoura com ponta arredondada
01 pasta plástica com elástico/fina
03 tubos de cola branca 110g (boa qualidade)
01 tubo de cola glitter
05 Envelopes brancos 24cmx34cm
01 caixa de cola colorida (c/ 06 cores)
01 tinta guache (pote 250 ml)
01 pincel n. º 12
01 brinquedo pedagógicos de encaixe, monta/desmonta - peças
grandes, lego ou quebra cabeças peça de madeira)
01 pacotinho de lantejoula grande
100 palitos de sorvete postas arredodadas
50 bexigas
10 refis de cola quente/fina
01 pasta catálogo 50 sacos plásticos (reutilizar do ano anterior)


Início das aulas – 05/02/2020

10 botões coloridos grandes
01 fita crepe
01 caixa de fósforo (palitos grandes)
01 caneta permanente
01 avental de tecido de corpo/com nome (reutilizar do ano anterior)
01 caixa de camisa encapada nominada
01 caixa de sapato encapada nominada
03 caixas de lenço de papel
01 estojo com: escova e creme dental, toalha e pente ou escova
(com o nome da criança bordado ou pintado)
 05 revistas para recorte (classificação menor 10 anos)

















Materiais a serem retirados pela escola conforme a
necessidade durante o ano, para isso precisamos do
comprovante de pagamento dos materiais
02 pacotes com folhas color card
500 folhas de papel sulfite A4
2 rolos papel crepom
05 folhas de E.V.A. atoalhado colorido
02 cartolina americana cor preta
02 cartolina dupla face

Atenção: Os papéis deverão ser entregues abertos na escola.
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Caso necessário o Professor poderá solicitar algum material no decorrer do ano.

HORÁRIO DAS A ULAS
Manhã – 7h 30min às 11h 50min
Tarde – 13h15min às 17h30min
* Os MATERIAIS DIDÁTICOS deverão ser pagos junto a secretaria e retirados de 20/01/2019 à 05/02/2019 na Escola Educare.
“O Aluno da Escola Educare deverá apresentar-se diariamente uniformizado com o modelo padrão da Escola Educare”. (Calça, bermuda ou
saia short, camiseta cavada, manga curta ou manga longa, tênis, meia e jaqueta ou blusa).
 Identificar todas as peças do uniforme com o nome do aluno (bordar ou marcar com caneta própria para tecido) para que em caso de
extravio seja devolvido ao dono.
 Sugerimos - que os alunos usem mochila ou mala com rodinhas para transportar o material escolar, evitando problemas futuros na coluna.

 Entrega dos materiais será nos dias 03 e 04 de Fevereiro das 8h30min às 11h para alunos matriculados no período da manhã e das

13h30min às 16h para alunos matriculados no período da tarde, nas salas de aula.

LISTA DE MATERIAL – NÍVEL 5


























Materiais Diversos
01 Caderno Meia Pauta 48 folhas
01 caderno de desenho 48 folhas (275mm X 200mm)
01 caderno quadriculado 10x10 – 40 folhas (187mm x 245mm)
01 caderno de linguagem 48 folhas (187mm x 245mm)
01 caixa de lápis de cor
01 apontador com lixeira simples
02 borrachas brancas simples
03 lápis grafite n.º 2
01 caixa de giz de cera formato triangular
01 estojos para giz de cera, lápis de cor e lápis de escrever
01 tesoura com ponta arredondada
04 caixas de massa de modelar
03 tubos de cola branca 110g (boa qualidade)
01 tubo de cola glitter
05 Envelopes brancos 24cmx34cm
01 caixa de cola colorida (c/ 06 cores)
01 tinta guache branca (pote 250 ml)
01 pincel n. º 12
50 bexigas
01 brinquedo pedagógicos (quebra cabeça, monta e
desmonta, encaixe, sequencia logica, lego...)
01 pacotinho de lantejoulas grandes.
01 livro de literatura
100 palitos de sorvete
10 refis de cola quente fina









01 marcador permanente
01 caixa de camisa encapada nominada
01 caixa de sapato encapada nominada
01 pasta com elástico/fina
01 pasta catálogo 50 sacos plásticos (reutilizar do ano anterior)
01 estojo com: escova e creme dental, toalha e pente ou escova
(com o nome da criança bordado ou pintado)
01 avental de tecido de corpo/com nome (reutilizar do ano anterior)
05 caixas de lenço de papel
05 revistas para recorte (classificação menor 10 anos)
01 caixa de fósforo (palitos grandes)
01 par de cadarços









Materiais a serem retirados pela escola conforme a
necessidade durante o ano, para isso precisamos do
comprovante de pagamento dos materiais
02 cartolina color 7
02 cartolinas camurça
2 rolos de papel crepom
500 folhas de papel sulfite A4
05 folhas de E.V.A. atoalhado colorido
02 pacotes com folhas color card
5M papel craft
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Início das aulas – 05/02/2020
HORÁRIO DAS A ULAS
Manhã – 7h 30min às 11h 50min
Tarde – 13h15min às 17h30min

Caso necessário o Professor poderá solicitar algum material no decorrer do ano.

* Os MATERIAIS DIDÁTICOS deverão ser pagos junto a secretaria e retirados de 20/01/2019 à 05/02/2019 na Escola Educare.
“O Aluno da Escola Educare deverá apresentar-se diariamente uniformizado com o modelo padrão da Escola Educare”. (Calça, bermuda ou
saia short, camiseta cavada, manga curta ou manga longa, tênis, meia e jaqueta ou blusa).
 Identificar todas as peças do uniforme com o nome do aluno (bordar ou marcar com caneta própria para tecido) para que em caso de
extravio seja devolvido ao dono.
 Sugerimos - que os alunos usem mochila ou mala com rodinhas para transportar o material escolar, evitando problemas futuros na coluna.

 Entrega dos materiais será nos dias 03 e 04 de Fevereiro das 8h30min às 11h para alunos matriculados no período da manhã e das

13h30min às 16h para alunos matriculados no período da tarde, nas salas de aula.

LISTA DE MATERIAL – 1º ano
























Materiais Diversos
02 cadernos brochura de linguagem - 48 folhas (187mm X 245mm)
02 cadernos brochura de quadriculado - (10 x 10) (187mm X 245mm)
01 caderno de desenho 48 folhas (275mm X 200mm)
01 caderno meia pauta 48 folhas
01 jogo (alfabeto silábico ou quebra-cabeça 40 peças)
02 caixas de massa de modelar
10 sacos plásticos
01 caixa de lápis de cor
02 apontadores com lixeira simples
05 borrachas brancas simples
10 lápis grafite n.º 2
01 caixa de giz de cera formato triangular
02 estojos para lápis de cor e giz de cera
01 tesoura com ponta arredondada
01 régua 30 cm transparente
01 pasta com elástico fina
01 tubos de cola branca 110g (boa qualidade)
02 tubos de cola bastão
01 avental de tecido de corpo para pintura
01 tubo de cola glitter
01 caixa de tinta guache (c/ 12 cores)
01 caixa de tinta confetti























02 pincel nº 12 e nº 04
50 bexigas
01 fita crep
01 pacotinho de lantejoulas grandes.
01 caixa de camisa encapada nominada
03 gibis novos
20 palitos de sorvete
10 refis de cola quente (fino)
02 caixas de lenço de papel
01 estojo com: escova dental, creme dental, toalha e pente ou
escova (com o nome da criança bordado ou pintado
Materiais a serem retirados pela escola conforme a
necessidade durante o ano, para isso precisamos do
comprovante de pagamento dos materiais
02 cartolinas brancas
02 cartolinas laminadas
02 folhas de microondulado decorado
500 folhas de papel sulfite A4
02 pacotes com folhas color card
05 envelopes brancos (tamanho 26 X 36 cm)
05 folhas de E. V. A. liso
5m de papel crafit
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Início das aulas – 05/02/2020

Caso necessário o Professor poderá solicitar algum material no decorrer do ano.

HORÁRIO DAS A ULAS
Manhã – 7h 30min às 11h 50min
Tarde – 13h15min às 17h30min
* Os MATERIAIS DIDÁTICOS deverão ser pagos junto a secretaria e retirados de 20/01/2019 à 05/02/2019 na Escola Educare.
“O Aluno da Escola Educare deverá apresentar-se diariamente uniformizado com o modelo padrão da Escola Educare”. (Calça, bermuda ou
saia short, camiseta cavada, manga curta ou manga longa, tênis, meia e jaqueta ou blusa).
 Identificar todas as peças do uniforme com o nome do aluno (bordar ou marcar com caneta própria para tecido) para que em caso de
extravio seja devolvido ao dono.
 Sugerimos - que os alunos usem mochila ou mala com rodinhas para transportar o material escolar, evitando problemas futuros na coluna.

 Entrega dos materiais será nos dias 03 e 04 de Fevereiro das 8h30min às 11h para alunos matriculados no período da manhã e das

13h30min às 16h para alunos matriculados no período da tarde, nas salas de aula.

LISTA DE MATERIAL – 2º Ano


























Materiais Diversos
05 cadernos brochura de linguagem - 48 folhas (187mm x 245mm)
02 caderno brochura quadriculado - (10 x 10) (187mm x 245mm)
01 caderno de desenho (275mm X 200mm)
01 Caderno de caligrafia 48 folhas (187mm x 245mm)
01 caderno meia pauta 48 folhas
02 caixas de massa de modelar
01 pasta plástica com elástico (fina)
01 tesoura com ponta arredondada (Indispensável)
01 caixa de lápis de cor
02 apontadores com lixeira simples
06 borrachas brancas e simples
06 lápis grafite n.º 2
01 caixa de giz de cera formato triangular
02 estojos para lápis de cor e giz de cera
01 régua de 30 cm transparente
02 tubos de cola 110g (boa qualidade)
01 tubo de cola gliter
01 caixa de tinta guache (c/ 12 cores)
01 caixa de tinta confetti
02 pincel nº 12 e nº 4
01 fita crep
01 dicionário de língua portuguesa com o novo acordo
ortográfico > sugerimos > Silveira Bueno - FTD
01 caixa vazia encapada (camisa)



 01 estojo com: escova dental, creme dental, toalha e pente ou
escova (com o nome da criança bordado ou pintado)
 03 caixas de lenço de papel
 03 revista para recorte
 01 fita métrica
 50 bexigas
 50 palitos de sorvete
 01 Jogo intelectivo – ábaco, tabuada, memória, quebra cabeça,
leitura, jogo de palavras...
 01 relógio de mesa
 04 gibis – novos










Materiais a serem retirados pela escola conforme a
necessidade durante o ano, para isso precisamos do
comprovante de pagamento dos materiais
500 folhas de papel sulfite A4
05 envelopes brancos (tamanho 26 X 36 cm)
02 folhas de papel dobradura (cores diferentes)
03 cartolinas brancas
02 folhas papel color set
02 folhas de papel seda
05 folhas de E.V.A. liso colorido
02 m papel contact
FICHÁRIO E CORRETIVO > não serão aceitos
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Início das aulas – 05/02/2020
HORÁRIO DAS A ULAS
Manhã – 7h 30min às 11h 50min
Tarde – 13h15min às 17h30min

Caso necessário o Professor poderá solicitar algum material no decorrer do ano.

* Os MATERIAIS DIDÁTICOS deverão ser pagos junto a secretaria e retirados de 20/01/2019 à 05/02/2019 na Escola Educare.
“O Aluno da Escola Educare deverá apresentar-se diariamente uniformizado com o modelo padrão da Escola Educare”. (Calça, bermuda ou
saia short, camiseta cavada, manga curta ou manga longa, tênis, meia e jaqueta ou blusa).
 Identificar todas as peças do uniforme com o nome do aluno (bordar ou marcar com caneta própria para tecido) para que em caso de
extravio seja devolvido ao dono.
 Sugerimos - que os alunos usem mochila ou mala com rodinhas para transportar o material escolar, evitando problemas futuros na coluna.

 Entrega dos materiais será nos dias 03 e 04 de Fevereiro das 8h30min às 11h para alunos matriculados no período da manhã e das

13h30min às 16h para alunos matriculados no período da tarde, nas salas de aula.

LISTA DE MATERIAL – 3º Ano
























Materiais Diversos
06 cadernos de linguagem brochura - 48 folhas (187mm x 245mm)
02 cadernos de quadriculado – (10x10) (187mm x 245mm)
01 caderno de desenho (275mm X 200mm)
01 caderno de caligrafia (187mm x 245mm)
01 caderno meia pauta 48 folhas
01 tesoura com ponta arredondada
01 pasta com elástico fina
01 dicionário de língua portuguesa com o novo acordo
ortográfico > sugerimos > Silveira Bueno - FTD
01 caixa de lápis de cor
01 caixa de giz de cera
01 caixa de canetinha hidrográfica
02 apontadores com lixeira e simples
04 borrachas brancas e simples
06 lápis grafite n.º 2
02 tubos de cola branca 110g (boa qualidade)
02 pincel nº 12 e nº 04
01 caixa de tinta guache (c/ 12 cores)
01 caixa de tinta confetti
01 tubo de cola glitter
01 réguas: de 30
01 fita crep
01 revista para recorte









01 caixa de camisa encapada e nominada
01 jogo intelectivo – sequência lógica, quebra-cabeça, dominó,
03 gibis novos
01 calculadora – simples
10 refil de cola quente fina











Materiais a serem retirados pela escola conforme a
necessidade durante o ano, para isso precisamos do
comprovante de pagamento dos materiais
500 folhas de papel sulfite A4
05 envelopes brancos (tamanho 26 X 36 cm)
10 folhas de pape almaço/com pauta
02 folhas de papel dobradura (variar cores)
02 folhas de papel seda
03 cartolinas brancas
2 rolos de papel crepom
04 folhas de papel color set
05 folhas de E.V.A. atoalhados colorido

 FICHÁRIO E CORRETIVO > não serão aceitos

____________________________________________________________________________
INFORMATIVO - 2020

Início das aulas – 05/02/2020
HORÁRIO DAS A ULAS
Manhã – 7h 30min às 11h 50min
Tarde – 13h15min às 17h30min

Caso necessário o Professor poderá solicitar algum material no decorrer do ano.

* Os MATERIAIS DIDÁTICOS deverão ser pagos junto a secretaria e retirados de 20/01/2019 à 05/02/2019 na Escola Educare.
“O Aluno da Escola Educare deverá apresentar-se diariamente uniformizado com o modelo padrão da Escola Educare”. (Calça, bermuda ou
saia short, camiseta cavada, manga curta ou manga longa, tênis, meia e jaqueta ou blusa).
 Identificar todas as peças do uniforme com o nome do aluno (bordar ou marcar com caneta própria para tecido) para que em caso de
extravio seja devolvido ao dono.
 Sugerimos - que os alunos usem mochila ou mala com rodinhas para transportar o material escolar, evitando problemas futuros na coluna.

 Entrega dos materiais será nos dias 03 e 04 de Fevereiro das 8h30min às 11h para alunos matriculados no período da manhã e das

13h30min às 16h para alunos matriculados no período da tarde, nas salas de aula.

LISTA DE MATERIAL – 4º ano























Materiais Diversos
07 cadernos de linguagem - 48 folhas (275mm X 200mm)
02 cadernos quadriculados – (7x7) (275mm X 200mm)
01 caderno de desenho (275mm X 200mm)
01 cadernos de caligrafia 48 folhas
01 caderno meia pauta 48 folhas
01 caixa de lápis de cor
01 dicionário de língua portuguesa com o novo acordo
ortográfico > sugerimos > Silveira Bueno – FTD
01 tesoura com ponta arredondada
01 estojo de lápis de cor grande
01 apontador com lixeira simples
05 borrachas brancas e simples
05 lápis grafite n.º 2
02 canetas/azul
02 canetas/preta
01 caneta marca texto
01 régua transparente de 30 cm transparente
01 pasta plástica com elástico (fina)
02 tubos de cola branca 110g (boa qualidade)
01 caixa de tinta guache (c/ 12 cores)
01 caixa de tinta confetti
01 caixa de cola colorida (c/ 06 cores)
02 pincel nº 12 e nº 04










01 relógio de mesa (despertador)
01 jogo intelectivo adequado à série/idade
02 gibis novos
01 calculadora simples
10 refil de cola quente fina
01 Caixa de camisa encapada e nomeada











Materiais a serem retirados pela escola conforme a
necessidade durante o ano, para isso precisamos do
comprovante de pagamento dos materiais
500 folhas de papel sulfite A4
05 envelopes brancos (tamanho 26 X 36 cm)
10 folhas de pape almaço/com pauta
02 folhas de papel dobradura (variar cores)
02 folhas de papel seda
03 cartolinas brancas
2 rolos de papel crepom
04 folhas de papel color set
05 folhas de E.V.A. atoalhados colorido

 FICHÁRIO E CORRETIVO > não serão aceitos

_____________________________________________________________________________
INFORMATIVO - 2020

Início das aulas – 05/02/2018

Caso necessário o Professor poderá solicitar algum material no decorrer do ano.

HORÁRIO DAS A ULAS
Manhã – 7h 30min às 11h 50min
Tarde – 13h15min às 17h30min
* Os MATERIAIS DIDÁTICOS deverão ser pagos junto a secretaria e retirados de 20/01/2019 à 05/02/2019 na Escola Educare.
“O Aluno da Escola Educare deverá apresentar-se diariamente uniformizado com o modelo padrão da Escola Educare”. (Calça, bermuda ou
saia short, camiseta cavada, manga curta ou manga longa, tênis, meia e jaqueta ou blusa).
 Identificar todas as peças do uniforme com o nome do aluno (bordar ou marcar com caneta própria para tecido) para que em caso de
extravio seja devolvido ao dono.
 Sugerimos - que os alunos usem mochila ou mala com rodinhas para transportar o material escolar, evitando problemas futuros na coluna.

 Entrega dos materiais será nos dias 03 e 04 de Fevereiro das 8h30min às 11h para alunos matriculados no período da manhã e das

13h30min às 16h para alunos matriculados no período da tarde, nas salas de aula.

LISTA DE MATERIAL – 5º Ano
Materiais Diversos
 07 cadernos de linguagem - 48 folhas (275mm X 200mm)
 03 cadernos de aritmética (48 folhas) – (7x7) (275mm X 200mm)
 01 caderno de desenho (275mm X 200mm)
 01 Cadernos de caligrafia
 01 caderno meia pauta 48 folhas
 01 pasta com elástico fina
 01 dicionário de língua portuguesa com o novo acordo
ortográfico > sugerimos > Silveira Bueno - FTD
 01 caixa de lápis de cor
 02 apontadores com lixeira
 02 borrachas brancas e simples
 05 lápis grafite n.º 2
 02 canetas/azul
 02 canetas/preta
 01 Fita crepe
 01 caneta marca texto
 01 tesoura com ponta arredondada
 01 régua transparente de 30 cm
 02 tubos de cola branca 110g (boa qualidade)
 01 caixa de tinta guache (c/ 12 cores)
 01 caixa de tinta confetti
 01 caixa de cola colorida (c/ 06 cores)
 02 pincel nº 12 e nº 04
 01 calculadora simples de 12 dígitos




















01 caixa de camisa encapada e nominada
01 pacotinho de lantejoulas médias.
01 jogo intelectivo adequado à série/idade
02 gibis novos
10 refil de cola quente
01 relógio de mesa manual
Materiais a serem retirados pela escola conforme a
necessidade durante o ano, para isso precisamos do
comprovante de pagamento dos materiais
500 folhas de papel sulfite A4
05 envelopes brancos (tamanho 26 X 36 cm)
10 folhas de pape almaço/com pauta
02 folhas de papel dobradura (variar cores)
02 folhas de papel seda
03 cartolinas brancas
2 rolos de papel crepom
04 folhas de papel color set
05 folhas de E.V.A. atoalhados colorido

FICHÁRIO E CORRETIVO > não serão aceitos

_____________________________________________________________________________
INFORMATIVO - 2020

Início das aulas – 05/02/2020
HORÁRIO DAS A ULAS
Manhã – 7h 30min às 11h 50min
Tarde – 13h15min às 17h30min

Caso necessário o Professor poderá solicitar algum material no decorrer do ano.

* Os MATERIAIS DIDÁTICOS deverão ser pagos junto a secretaria e retirados de 20/01/2019 à 05/02/2019 na Escola Educare.
“O Aluno da Escola Educare deverá apresentar-se diariamente uniformizado com o modelo padrão da Escola Educare”. (Calça, bermuda ou
saia short, camiseta cavada, manga curta ou manga longa, tênis, meia e jaqueta ou blusa).
 Identificar todas as peças do uniforme com o nome do aluno (bordar ou marcar com caneta própria para tecido) para que em caso de
extravio seja devolvido ao dono.
 Sugerimos - que os alunos usem mochila ou mala com rodinhas para transportar o material escolar, evitando problemas futuros na coluna.

 Entrega dos materiais será nos dias 03 e 04 de Fevereiro das 8h30min às 11h para alunos matriculados no período da manhã e das

13h30min às 16h para alunos matriculados no período da tarde, nas salas de aula.

LISTA DE MATERIAL – 6º Ano

























Materiais Diversos
13 cadernos de linguagem 96 folhas (275mm X 200mm)
03 caderno quadriculado 96 folhas (7x7) (275mm X 200mm)
02 caderno de arte (275mm X 200mm)
01 pasta para arquivar provas e trabalhos
01 pasta sanfonada para arquivas provas e trabalhos
10 envelopes brancos (tamanho 26 X 36 cm)
20 folhas de papel almaço com pauta
10 folhas de pape almaço/com pauta
06 lápis preto nº 2
02 canetas/vermelha
02 canetas/azul
02 canetas/preta
01 conjunto de canetas coloridas
02 borrachas para lápis
02 borrachas para caneta
01 caixa de lápis de cor
01 caneta marca texto
01 réguas de 30 cm (Acrílico transparente grande)
01 esquadros um 45° e um 60° (Acrílico transparente grande)
01 transferidor 360º (Acrílico transparente grande)
01 compasso (Metal com ponta de grafite)
01 tesoura
03 pincéis nº 0, nº 12 e nº 04
02 tubos de cola branca 110g (boa qualidade)



 01 caixa de tinta plástica (c/06 unidades)
 01 caixa de tinta guache (c/ 12 cores)
 01 dicionário de língua portuguesa com o novo acordo
ortográfico > sugerimos > Silveira Bueno - FTD
 Dicionário Inglês/Português
 02 caixas de camisa encapada e nominada
 01 grampeador pequeno
 01 tela para pintura 40cm x 40cm







Materiais a serem retirados pela escola conforme a
necessidade durante o ano, para isso precisamos do
comprovante de pagamento dos materiais
500 folhas de papel sulfite A4
03 cartolinas brancas
2 rolos de papel crepom
04 folhas de papel color set
05 folhas de E.V.A com gliter

FICHÁRIO E CORRETIVO > não serão aceitos pelos professores na
escola

____________________________________________________________________________
INFORMATIVO - 2020

Início das aulas – 05/02/2020
Caso necessário o Professor poderá solicitar algum material no decorrer do ano.

HORÁRIO DAS A ULAS
Manhã – 7h 30min às 11h 50min
Tarde – 13h15min às 17h30min
* Os MATERIAIS DIDÁTICOS deverão ser pagos junto a secretaria e retirados de 20/01/2019 à 05/02/2019 na Escola Educare.
“O Aluno da Escola Educare deverá apresentar-se diariamente uniformizado com o modelo padrão da Escola Educare”. (Calça, bermuda ou
saia short, camiseta cavada, manga curta ou manga longa, tênis, meia e jaqueta ou blusa).
 Identificar todas as peças do uniforme com o nome do aluno (bordar ou marcar com caneta própria para tecido) para que em caso de
extravio seja devolvido ao dono.
 Sugerimos - que os alunos usem mochila ou mala com rodinhas para transportar o material escolar, evitando problemas futuros na coluna.

 Entrega dos materiais será nos dias 03 e 04 de Fevereiro das 8h30min às 11h para alunos matriculados no período da manhã e das

13h30min às 16h para alunos matriculados no período da tarde, nas salas de aula.

LISTA DE MATERIAL – 7º Ano
Materiais Diversos
























13 cadernos de linguagem 96 folhas (275mm X 200mm)
03 caderno quadriculado (7x7) 96 folhas (275mm X 200mm)
02 caderno de arte (275mm X 200mm)
01 pasta para arquivar provas e trabalhos
01 pasta sanfonada para arquivas provas e trabalhos
10 envelopes brancos (tamanho 26 X 36 cm)
20 folhas de papel almaço com pauta
10 folhas papel vegetal A4
06 lápis preto nº 2
02 canetas/vermelha
02 canetas/azul
02 canetas/preta
01 conjunto de canetas coloridas
02 borrachas para lápis
02 borrachas para caneta
01 caixa de lápis de cor
01 caneta marca texto
01 réguas de 30 cm (Acrílico transparente grande)
01 esquadros um 45° e um 60° (Acrílico transparente grande)
01 transferidor 360º (Acrílico transparente grande)
01 compasso (Metal com ponta de grafite)
01 tesoura
03 pincéis nº 0, nº 12 e nº 04








02 tubos de cola branca 110g (boa qualidade)
01 caixa de tinta plástica (c/06 unidades)
01 caixa de tinta guache (c/ 12 cores)
01 dicionário de língua portuguesa com o novo acordo
ortográfico > sugerimos > Silveira Bueno - FTD
Dicionário Inglês/Português
02 caixas de camisa encapada e nominada
01 grampeador pequeno
01 tela para pintura 40cm x 40cm







Materiais a serem retirados pela escola conforme a
necessidade durante o ano, para isso precisamos do
comprovante de pagamento dos materiais
500 folhas de papel sulfite A4
03 cartolinas brancas
2 rolos de papel crepom
04 folhas de papel color set
05 folhas de E.V.A com gliter






FICHÁRIO E CORRETIVO > não serão aceitos pelos professores na
escola

____________________________________________________________________________
INFORMATIVO - 2020

Início das aulas – 05/02/2020
Caso necessário o Professor poderá solicitar algum material no decorrer do ano.

HORÁRIO DAS A ULAS
Manhã – 7h 30min às 11h 50min
Tarde – 13h15min às 17h30min
* Os MATERIAIS DIDÁTICOS deverão ser pagos junto a secretaria e retirados de 20/01/2019 à 05/02/2019 na Escola Educare.
“O Aluno da Escola Educare deverá apresentar-se diariamente uniformizado com o modelo padrão da Escola Educare”. (Calça, bermuda ou
saia short, camiseta cavada, manga curta ou manga longa, tênis, meia e jaqueta ou blusa).
 Identificar todas as peças do uniforme com o nome do aluno (bordar ou marcar com caneta própria para tecido) para que em caso de
extravio seja devolvido ao dono.
 Sugerimos - que os alunos usem mochila ou mala com rodinhas para transportar o material escolar, evitando problemas futuros na coluna.

 Entrega dos materiais será nos dias 03 e 04 de Fevereiro das 8h30min às 11h para alunos matriculados no período da manhã e das

13h30min às 16h para alunos matriculados no período da tarde, nas salas de aula.

LISTA DE MATERIAL – 8º Ano
























13 cadernos de linguagem 96 folhas (275mm X 200mm)
03 caderno quadriculado(7x7) 96 folhas (275mm X 200mm)
02 caderno de arte (275mm X 200mm)
01 pasta para arquivar provas e trabalhos
01 pasta sanfonada para arquivas provas e trabalhos
10 envelopes brancos (tamanho 26 X 36 cm)
20 folhas de papel almaço com pauta
10 folhas papel vegetal A4
06 lápis preto nº 2
02 canetas/vermelha
02 canetas/azul
02 canetas/preta
01 conjunto de canetas coloridas
02 borrachas para lápis
02 borrachas para caneta
01 caixa de lápis de cor
01 caneta marca texto
01 pincel marcador para quadro branco – azul / vermelho /
preto com recarga
01 réguas de 30 cm (Acrílico transparente grande)
01 esquadros um 45° e um 60° (Acrílico transparente grande)
01 transferidor 360º (Acrílico transparente grande)
01 compasso (Metal com ponta de grafite)
01 tesoura








03 pincéis nº 0, nº 12 e nº 04
02 tubos de cola branca 110g (boa qualidade)
01 caixa de tinta plástica (c/06 unidades)
01 caixa de tinta guache (c/ 12 cores)
01 dicionário de língua portuguesa com o novo acordo
ortográfico > sugerimos > Silveira Bueno - FTD
Dicionário Inglês/Português
02 caixas de camisa encapada e nominada
01 grampeador pequeno
01 tela para pintura 40cm x 40cm







Materiais a serem retirados pela escola conforme a
necessidade durante o ano, para isso precisamos do
comprovante de pagamento dos materiais
500 folhas de papel sulfite A4
03 cartolinas brancas
2 rolos de papel crepom
04 folhas de papel color set
05 folhas de E.V.A com gliter







FICHÁRIO E CORRETIVO > não serão aceitos pelos professores na
escola

____________________________________________________________________________
INFORMATIVO - 2020

Início das aulas – 05/02/2018
Caso necessário o Professor poderá solicitar algum material no decorrer do ano.

HORÁRIO DAS A ULAS
Manhã – 7h 30min às 11h 50min
Tarde – 13h15min às 17h30min
* Os MATERIAIS DIDÁTICOS deverão ser pagos junto a secretaria e retirados de 20/01/2019 à 05/02/2019 na Escola Educare.
“O Aluno da Escola Educare deverá apresentar-se diariamente uniformizado com o modelo padrão da Escola Educare”. (Calça, bermuda ou
saia short, camiseta cavada, manga curta ou manga longa, tênis, meia e jaqueta ou blusa).
 Identificar todas as peças do uniforme com o nome do aluno (bordar ou marcar com caneta própria para tecido) para que em caso de
extravio seja devolvido ao dono.
 Sugerimos - que os alunos usem mochila ou mala com rodinhas para transportar o material escolar, evitando problemas futuros na coluna.

 Entrega dos materiais será nos dias 03 e 04 de Fevereiro das 8h30min às 11h para alunos matriculados no período da manhã e das

13h30min às 16h para alunos matriculados no período da tarde, nas salas de aula.

LISTA DE MATERIAL – 9º Ano

























13 cadernos de linguagem 96 folhas (275mm X 200mm)
03 caderno quadriculado (7x7) 96 folhas (275mm X 200mm)
02 caderno de arte (275mm X 200mm)
01 pasta para arquivar provas e trabalhos
01 pasta sanfonada para arquivas provas e trabalhos
10 envelopes brancos (tamanho 26 X 36 cm)
20 folhas de papel almaço com pauta
10 folhas papel vegetal A4
06 lápis preto nº 2
02 canetas/vermelha
02 canetas/azul
02 canetas/preta
01 conjunto de canetas coloridas
02 borrachas para lápis
02 borrachas para caneta
01 caixa de lápis de cor
01 caneta marca texto
01 réguas de 30 cm (Acrílico transparente grande)
01 esquadros um 45° e um 60° (Acrílico transparente grande)
01 transferidor 360º (Acrílico transparente grande)
01 compasso (Metal com ponta de grafite)
01 tesoura
03 pincéis nº 0, nº 12 e nº 04
02 tubos de cola branca 110g(boa qualidade)



 01 caixa de tinta plástica (c/06 unidades)
 01 caixa de tinta guache (c/ 12 cores)
 01 dicionário de língua portuguesa com o novo acordo
ortográfico > sugerimos > Silveira Bueno - FTD
 Dicionário Inglês/Português
 02 caixas de camisa encapada e nominada
 01 grampeador pequeno
 01 tela para pintura 40cm x 40cm







Materiais a serem retirados pela escola conforme a
necessidade durante o ano, para isso precisamos do
comprovante de pagamento dos materiais
500 folhas de papel sulfite A4
03 cartolinas brancas
2 rolos de papel crepom
04 folhas de papel color set
05 folhas de E.V.A com gliter
FICHÁRIO E CORRETIVO > não serão aceitos pelos professores na
escola

____________________________________________________________________________
INFORMATIVO - 2020

Início das aulas – 05/02/2020
Caso necessário o Professor poderá solicitar algum material no decorrer do ano.

HORÁRIO DAS A ULAS
Manhã – 7h 30min às 11h 50min
Tarde – 13h15min às 17h30min
* Os MATERIAIS DIDÁTICOS deverão ser pagos junto a secretaria e retirados de 20/01/2019 à 05/02/2019 na Escola Educare.
“O Aluno da Escola Educare deverá apresentar-se diariamente uniformizado com o modelo padrão da Escola Educare”. (Calça, bermuda ou
saia short, camiseta cavada, manga curta ou manga longa, tênis, meia e jaqueta ou blusa).
 Identificar todas as peças do uniforme com o nome do aluno (bordar ou marcar com caneta própria para tecido) para que em caso de
extravio seja devolvido ao dono.
 Sugerimos - que os alunos usem mochila ou mala com rodinhas para transportar o material escolar, evitando problemas futuros na coluna.

 Entrega dos materiais será nos dias 03 e 04 de Fevereiro das 8h30min às 11h para alunos matriculados no período da manhã e das

13h30min às 16h para alunos matriculados no período da tarde, nas salas de aula.

