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EDUCAÇÃO INFANTIL – MATERNAL I

MATERIAIS DE SALA DE AULA
QUANTIDADE DESCRIÇÃO

01 Bloco criativo tamanho A3
02 Pacotes de papel Sulfite A4 - 75g – branco – 100 folhas cada
01 Pacote de papel Kraft A4 - 75g 
01 Caixa de giz de cera – jumbo – 12 cores
01 Esponja de cozinha para pintura
01 Pincel cabo amarelo nº 24
01 Pacote (ou pote) com glitter (vermelho)
01 Pacote (ou pote) com lantejoula (vermelho)
02 Tubos de cola branca líquida 110g
01 Pote de massa de modelar Soft 500g (qualquer cor)
01 Pacote de massa de modelar de EVA 250g (qualquer cor)
01 Pacote de palito de sorvete (picolé)
01 Pacote de prendedor (grampo) de roupa de madeira 
01 Pote de tinta guache 250ml (vermelho)
01 Rolo de papel crepom (vermelho)
01 Rolo de papel nacarado (vermelho)
01 Cartolina branca
10 Plásticos transparentes tamanho A3 para atividades
01 Folha de EVA (vermelho)
01 Folha de EVA (decorado)
01 Rolo de fita crepe 18x50mm
01 Rolo de fita adesiva transparente (durex) 18x50mm
01 Rolo de papel carmim (vermelho)
01 Pacote de balão (bexiga) nº 8 (vermelho)

01 Camiseta de malha (do pai ou mãe) para ser usada como avental (marcada com o nome da 
criança)

02 Brinquedo: um para brincadeira livre (opções: boneca, boneco, carrinho, caminhão, panelinhas, 
etc.) outro pedagógico para a faixa etária (opções: de encaixe, blocos, quebra-cabeça, etc.)

01 Livro de história de acordo com a faixa etária
02 Caixas de lenço de papel
01 Escova de dente (infantil) com estojo ou protetor de cerdas
03 Pacotes de lenços umedecidos 
01 Toalha de banho (tamanho infantil – com o nome do aluno)
01 Toalha de mão (lavabo – com o nome do aluno)
01 Creme para assaduras
01 Pacote de fraldas descartáveis
01 Escova de dente (infantil) com estojo ou protetor de cerdas
03 Pacotes de lenços umedecidos 
01 Toalha de banho (tamanho infantil – com o nome do aluno)
01 Toalha de mão (lavabo – com o nome do aluno)
01 Creme para assaduras
01 Pacote de fraldas descartáveis
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MATERIAIS PERÍODO INTEGRAL
QUANTIDADE DESCRIÇÃO

01 Caderno de desenho (48 folhas) com espiral
01 Pacote de papel Sulfite A4 - 75g – branco – 100 folhas cada
01 Bloco criativo tamanho A4
01 Pote de massa de modelar Soft 500g (qualquer cor)
01 Creme dental sem flúor infantil
01 Escova de dente infantil
02 Pacotes de lenços umedecidos 
01 Toalha de mão (lavabo – com o nome do aluno)
01 Caixa de lenço de papel
01 Garrafa de água do tipo squeeze
01 Rolo de saco plástico para freezer com 3 litros (com 100 unidades)

Materiais que precisam estar diariamente na mochila:

• Agenda escolar com dados atualizados.
• Duas trocas de roupa completa e identificada.
• 3 fraldas.
• Repelente.
• Máscaras para troca.
• Os materiais de higiene (escova, creme dental, toalha de mão) deverão estar em um estojo à parte contendo 

o nome do aluno.

Observações:

• Todo material deverá estar etiquetado com o nome do aluno em CAIXA ALTA.
• Importante identificar também o uniforme.
• Os materiais solicitados deverão ser repostos imediatamente durante o ano.
• Os materiais do período integral deverão ser entregues separadamente e estar devidamente identificados 

com o nome do aluno.

Importante:

• O aluno deverá vir com uma máscara de proteção facial e trazer outras 2 unidades por período. Exemplo: 2 
pela manhã + 2 à tarde – para quem é do período integral.
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EDUCAÇÃO INFANTIL – MATERNAL II

MATERIAIS DE SALA DE AULA
QUANTIDADE DESCRIÇÃO

01 Bloco criativo tamanho A4
01 Caderno de desenho (48 folhas) com espiral
02 Pacotes de papel Sulfite A4 – 75g – branco – 100 folhas cada
01 Pacote de papel Kraft A4 – 75g 
01 Caixa de giz de cera – jumbo – 12 cores
01 Caixa de lápis de cor triangular – jumbo – 12 cores e apontador com lixeira
01 Rolo pequeno para pintura
01 Pincel cabo amarelo nº 20
01 Pacote (ou pote) com glitter (amarelo)
01 Pacote (ou pote) com lantejoula (amarelo)
02 Tubos de cola branca líquida 110g
02 Tubos de cola bastão 40g
01 Pote de massa de modelar Soft 500g (qualquer cor)
01 Pacote de massa de modelar de EVA 250g (qualquer cor)
10 Unidades de plástico transparente A4 com furos
01 Pacote de palito de sorvete (picolé)
01 Pacote de prendedor (grampo) de roupa de madeira
01 Pote de tinta guache 250ml (amarelo)
01 Rolo de papel crepom (amarelo)
01 Rolo de papel nacarado (amarelo)
01 Cartolina branca
01 Folha de EVA (amarelo)
01 Folha de EVA (decorado)
01 Rolo de fita crepe 18x50mm
01 Rolo de fita adesiva transparente (durex) 18x50mm
01 Rolo de papel carmim (amarelo)
01 Pacote de balão (bexiga) nº 8 (amarelo)

01 Camiseta de malha (do pai ou mãe) para ser usada como avental (marcada com o nome da 
criança)

02 Brinquedo: um para brincadeira livre (opções: boneca, boneco, carrinho, caminhão, panelinhas, 
etc.) outro pedagógico para a faixa etária (opções: de encaixe, blocos, quebra-cabeça, etc.)

01 Livro de história de acordo com a faixa etária
01 Revista usada 
02 Caixas de lenços de papel
01 Repelente
01 Garrafa de água do tipo squeeze
02 Rolos de saco plástico para freezer com 3 litros (com 100 unidades)
01 Toalha de pano (com o nome do aluno) para a hora do lanche – para ficar na lancheira
01 Creme dental sem flúor (infantil)
01 Escova de dente (infantil) com estojo ou protetor de cerdas
02 Pacotes de lenços umedecidos 
01 Toalha de mão (lavabo – com o nome do aluno)
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MATERIAIS PERÍODO INTEGRAL
QUANTIDADE DESCRIÇÃO

01 Caderno de desenho (48 folhas) com espiral
01 Bloco criativo tamanho A4
01 Pacote de papel Sulfite A4 - 75g – branco – 100 folhas cada
01 Pote de massa de modelar Soft 500g (qualquer cor)
01 Creme dental sem flúor infantil
01 Escova de dente infantil
01 Toalha de mão (lavabo – com o nome do aluno)
01 Pacote de lenços umedecidos 
01 Caixa de lenço de papel
01 Garrafa de água do tipo squeeze
01 Rolo de saco plástico para freezer com 3 litros (com 100 unidades)

Materiais que precisam estar diariamente na mochila:

• Agenda escolar com dados atualizados
• Duas trocas de roupa completa e identificada
• 3 fraldas
• Repelente
• Máscaras para troca
• Os materiais de higiene (escova, creme dental, toalha de mão) deverão estar em um estojo à parte contendo 

o nome do aluno.

Observações:

• Todo material deverá estar etiquetado com o nome do aluno em CAIXA ALTA.
• Importante identificar também o uniforme.
• Os materiais solicitados deverão ser repostos imediatamente durante o ano.
• Os materiais do período integral deverão ser entregues separadamente e estar devidamente identificados 

com o nome do aluno.

Importante:

• O aluno deverá vir com uma máscara de proteção facial e trazer outras 2 unidades por período. Exemplo: 2 
pela manhã + 2 à tarde – para quem é do período integral.
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EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ I

MATERIAIS DE SALA DE AULA
QUANTIDADE DESCRIÇÃO

01 Bloco criativo tamanho A4
02 Pacotes de papel Sulfite A4 - 75g – branco – 100 folhas cada
01 Pacote de papel Kraft A4 - 75g 
01 Borracha macia simples
01 Caixa de giz de cera – jumbo – 12 cores
01 Caixa de lápis de cor – jumbo – 12 cores e apontador com lixeira
02 Lápis preto (de escrever) – jumbo 
01 Caixa de cola colorida – 6 cores
01 Caneta hidrográfica (canetinha) – jumbo - 12 cores 
01 Estojo 
01 Pincel cabo amarelo nº 20
01 Pacote (ou pote) com glitter (azul)
01 Pacote (ou pote) com lantejoula (azul)
02 Tubos de cola branca líquida 110g
02 Tubos de cola bastão 40g
01 Pote de massa de modelar Soft 500g (qualquer cor)
01 Pacote de massa de modelar de EVA 250g (qualquer cor)
10 Unidades de plástico transparente A4 com furos
01 Tesoura sem ponta de fácil corte e manuseio
01 Pacote de palito de sorvete (picolé)
10 Unidades de prato de sobremesa nº 05 de papelão  
01 Pote de tinta guache 250ml (azul)
01 Rolo de papel crepom (azul)
01 Rolo de papel nacarado (azul)
01 Cartolina branca
01 Folha de EVA (azul)
01 Folha de EVA (decorado)
01 Rolo de fita crepe 48x50mm
01 Rolo de fita adesiva transparente (durex) 45x40mm
01 Rolo de fita dupla face 12x30mm
01 Rolo de papel carmim (azul)
01 Pacote de balão (bexiga) nº 8 (azul)
01 Pasta polionda – lombada fina (qualquer cor)

01 Camiseta de malha (do pai ou mãe) para ser usada como avental (marcada com o nome da 
criança)

02 Brinquedo: um para brincadeira livre (opções: boneca, boneco, carrinho, caminhão, panelinhas, 
etc.) outro pedagógico para a faixa etária (opções: de encaixe, blocos, quebra-cabeça, etc.)

01 Livro de história de acordo com a faixa etária
01 Gibi
01 Revista usada para recorte
02 Caixas de lenço de papel
01 Repelente
01 Garrafa de água do tipo squeeze
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02 Rolos de saco plástico para freezer com 3 litros (com 100 unidades)
01 Toalha de pano (com o nome do aluno) para a hora do lanche – para ficar na lancheira
01 Creme dental sem flúor (infantil)
01 Escova de dente (infantil) com estojo ou protetor de cerdas
02 Pacotes de lenços umedecidos 
01 Toalha de mão (lavabo – com o nome do aluno)

MATERIAIS PERÍODO INTEGRAL
QUANTIDADE DESCRIÇÃO

01 Creme dental sem flúor infantil
01 Escova de dente infantil
01 Toalha de mão (lavabo – com o nome do aluno)
01 Pacote de lenços umedecidos 
01 Caixa de lenço de papel
01 Pacote de papel Sulfite A4 - 75g – branco – 100 folhas cada
01 Bloco criativo tamanho A4
01 Pote de massa de modelar Soft 500g (qualquer cor)
01 Garrafa de água do tipo squeeze
01 Rolo de saco plástico para freezer com 3 litros (com 100 unidades)

Materiais que precisam estar diariamente na mochila:

• Agenda escolar com dados atualizados.
• Uma troca de roupa completa e identificada.
• Repelente.
• Máscaras para troca.
• Os materiais de higiene (escova, creme dental, toalha de mão) deverão estar em um estojo à parte contendo 

o nome do aluno.

Observações:

• Todo material deverá estar etiquetado com o nome do aluno em CAIXA ALTA.
• Importante identificar também o uniforme.
• Os materiais solicitados deverão ser repostos imediatamente durante o ano.
• Os materiais do período integral deverão ser entregues separadamente e estar devidamente identificados 

com o nome do aluno.

Importante:

• O aluno deverá vir com uma máscara de proteção facial e trazer outras 2 unidades por período. Exemplo: 2 
pela manhã + 2 à tarde – para quem é do período integral.
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EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ II

MATERIAIS DE SALA DE AULA
QUANTIDADE DESCRIÇÃO

01 Bloco criativo tamanho A4
02 Pacotes de papel Sulfite A4 - 75g – branco – 100 folhas cada
01 Pacote de papel Kraft A4 - 75g 
01 Borracha macia simples
01 Caderno de Cartografia (96 folhas – sem papel de seda)
01 Caixa de giz de cera – jumbo – 12 cores
01 Caixa de lápis de cor – triangular - jumbo – 12 cores e apontador com lixeira
02 Lápis preto (de escrever) – jumbo 
01 Caixa de cola colorida – 6 cores
01 Caixa de cola colorida com glitter – 6 cores
01 Caneta hidrográfica (canetinha) – jumbo - 12 cores 
01 Estojo 
01 Pincel cabo amarelo nº 20
01 Pacote (ou pote) com glitter (verde)
01 Pacote (ou pote) com lantejoula (verde)
02 Tubos de cola branca líquida 110g
02 Tubos de cola bastão 40g
01 Pote de massa de modelar Soft 500g (qualquer cor)
01 Pacote de massa de modelar de EVA 250g (qualquer cor)
10 Unidades de plástico transparente A4 sem furos
01 Tesoura sem ponta de fácil corte e manuseio
01 Pacote de palito para churrasco
01 Pacote de palito de sorvete (picolé)
10 Unidades de prato de sobremesa nº 05 de papelão  
01 Pote de tinta guache 250ml (verde)
01 Rolo de papel crepom (verde)
01 Rolo de papel nacarado (verde)
01 Cartolina branca
01 Folha de EVA (verde)
01 Folha de EVA (decorado)
01 Rolo de fita crepe 48x50mm
01 Rolo de fita adesiva transparente (durex) 45x40mm
01 Rolo de papel carmim (verde)
01 Pacote de balão (bexiga) nº 8 (verde)
01 Pasta polionda – lombada fina (qualquer cor)
02 Brinquedo: um para brincadeira livre (opções: boneca, boneco, carrinho, caminhão, panelinhas, 

etc.) outro pedagógico para a faixa etária (opções: de encaixe, blocos, quebra-cabeça, etc.)
01 Livro de história de acordo com a faixa etária
01 Gibi
01 Revista usada para recorte
01 Caixa de lenço de papel
01 Repelente
01 Garrafa de água do tipo squeeze
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02 Rolos de saco plástico para freezer com 3 litros (com 100 unidades)
01 Toalha de pano (com o nome do aluno) para a hora do lanche – para ficar na lancheira
01 Creme dental sem flúor (infantil)
01 Escova de dente (infantil) com estojo ou protetor de cerdas
02 Pacotes de lenços umedecidos 
01 Toalha de mão (lavabo – com o nome do aluno)

MATERIAIS PERÍODO INTEGRAL
QUANTIDADE DESCRIÇÃO

01 Creme dental sem flúor infantil
01 Escova de dente infantil
01 Toalha de mão (lavabo – com o nome do aluno)
01 Pacote de lenços umedecidos 
01 Caixa de lenço de papel
01 Pacote de papel Sulfite A4 - 75g – branco – 100 folhas cada
01 Bloco criativo tamanho A4
01 Pote de massa de modelar Soft 500g (qualquer cor)
01 Garrafa de água do tipo squeeze
01 Rolo de saco plástico para freezer com 3 litros (com 100 unidades)

Materiais que precisam estar diariamente na mochila:

• Agenda escolar com dados atualizados.
• Uma troca de roupa completa e identificada.
• Repelente.
• Máscaras para troca.
• Os materiais de higiene (escova, creme dental, toalha de mão) deverão estar em um estojo à parte contendo 

o nome do aluno.

Observações:

• Todo material deverá estar etiquetado com o nome do aluno em CAIXA ALTA.
• Importante identificar também o uniforme.
• Os materiais solicitados deverão ser repostos imediatamente durante o ano.
• Os materiais do período integral deverão ser entregues separadamente e estar devidamente identificados 

com o nome do aluno.

Importante:

• O aluno deverá vir com uma máscara de proteção facial e trazer outras 2 unidades por período. Exemplo: 2 
pela manhã + 2 à tarde – para quem é do período integral.
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ANOS INICIAIS – 1º ANO

MATERIAIS DO ALUNO E DE SALA DE AULA
QUANTIDADE DESCRIÇÃO

02 Blocos criativos tamanho A4
01 Pacote (resma) de papel Sulfite A4 - 75g – branco – 500 folhas 
1/2 Meio pacote (meia resma) de papel Sulfite A3 – 75g – 250 folhas
01 Pacote de papel cartão – 250g – qualquer cor
01 Pacote de papel kraft A4 – 75g
01 Borracha macia
01 Caderno de cartografia / desenho (96 folhas, grande)
01 Caderno de Linguagem (brochura, capa dura, pequeno, com margem, 96 folhas) 
01 Caderno Quadriculado 1cmx1cm (brochura, capa dura, com margem, 96 folhas) 
01 Caixa de lápis de cor – 12 cores 
01 Apontador simples com depósito
03 Lápis preto nº 2 (de escrever) 
01 Régua de 15cm para ficar no estojo
01 Régua de 30cm (dura)
01 Caixa de cola colorida – 6 cores
01 Caneta hidrográfica (canetinha) –  jumbo - 12 cores 
01 Caixa de giz de cera – jumbo - 12 cores
01 Estojo 
01 Pacote (ou pote) com glitter (laranja)
01 Pacote (ou pote) com lantejoula (laranja)
01 Tubo de cola branca líquida 110g
01 Tubos de cola bastão 40g
02 Caixas de massa de modelar (com 12 unidades cada)
01 Pote para colocar a massa de modelar após aberta
10 Unidades de plástico transparente A4 com furos
01 Tesoura sem ponta de fácil corte e manuseio
01 Pacote de prendedor de roupa (grampo) de madeira
01 Pacote de palito de sorvete (picolé) 
01 Pote de tinta guache 250ml (laranja)
01 Rolo de papel crepom (laranja)
01 Cartolina branca
01 Folha de EVA (laranja)
01 Folha de EVA (decorado)
01 Rolo de fita crepe 48x50mm
01 Rolo de fita adesiva transparente (durex) 45x40mm
01 Rolo de fita dupla face 12x30mm
01 Rolo de fita adesiva (durex) colorido (cores primárias)
01 Rolo de papel carmim (laranja)
01 Pasta polionda – lombada grossa (qualquer cor)
01 Jogo pedagógico da preferência do aluno
01 Pacote de alfabeto móvel

02 1 livro de Literatura de acordo com a faixa etária (caixa alta), mais um dos 4 títulos que estão na 
lista a seguir.
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01 Gibi
01 Revista usada para recorte
01 Revista de Passatempos Educativos - Picolé
01 Garrafa de água do tipo squeeze
01 Rolo de saco plástico para freezer com 3 litros (com 100 unidades)
01 Pacote de lenço umedecido

MATERIAIS DE ARTE – que devem ficar na escola
QUANTIDADE DESCRIÇÃO

01 Bloco de Papel Canson A4 – 20 folhas
01 Pote de massa de modelar Soft 500g (qualquer cor)
01 Bloco de Papel Creative A4
01 Pote de tinta guache 250ml - branco
01 Pote de tinta guache 250ml - amarelo
01 Revista para recorte
01 Pincel chato nº 10

MATERIAIS PERÍODO INTEGRAL
QUANTIDADE DESCRIÇÃO

01 Pacote de papel Sulfite A4 - 75g – branco – 100 folhas 
01 Bloco Criative A4
01 Brinquedo 
01 Creme dental sem flúor infantil
01 Escova de dente infantil
01 Pacote de lenços umedecidos 
01 Caixa de lenço de papel
01 Toalha de mão (lavabo – com o nome do aluno)
01 Revista de Passatempos Educativos - Picolé
01 Gibi
01 Livro para a faixa etária do aluno
01 Garrafa de água do tipo squeeze
01 Pote de massa de modelar Soft 500g (qualquer cor)
01 Rolo de saco plástico para freezer com 3 litros (com 100 unidades)

Materiais que precisam estar diariamente na mochila:

• Agenda escolar com dados atualizados.
• Estojo/pasta.
• Material solicitado pelo colégio.
• Garrafa de água.
• Máscaras para troca.
• Os materiais de higiene (escova, creme dental, toalha de mão) deverão estar em um estojo à parte contendo 

o nome do aluno.
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Observações:

• Todo material deverá ser encapado com plástico grosso da preferência do aluno e etiquetado com o nome 
do aluno.

• Importante identificar também o uniforme.
• Os materiais solicitados deverão ser repostos imediatamente durante o ano.
• Os materiais de ARTE e do PERÍODO INTEGRAL deverão ser entregues separadamente e estar devidamente 

identificados com o nome do aluno.

Livros de literatura:

A família deverá optar por um dos 4 títulos abaixo, para a biblioteca da sala:
• Téo quer um abraço – Silvana de Menezes – Editora Cortez
• Clara – Ilan Brenman e Silvana Rando – Editora Brinque-Book
• Você troca – Eva Furnari – Editora Moderna
• O caracol viajante – Sonia Junqueira – Editora Ática

Importante:

• O aluno deverá vir com uma máscara de proteção facial e trazer outras 2 unidades por período. Exemplo: 2 
pela manhã + 2 à tarde – para quem é do período integral.
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ANOS INICIAIS – 2º ANO

MATERIAIS DO ALUNO E DE SALA DE AULA
QUANTIDADE DESCRIÇÃO

01 Bloco criativo tamanho A4
01 Pacote (resma) de papel Sulfite A4 - 75g – branco – 500 folhas 
01 Pacote de papel cartão – 250g – qualquer cor
02 Borrachas macias 
01 Caderno de Caligrafia pequeno, tarja fina
06 Caderno de Linguagem (brochura, capa dura, pequeno, com margem, 96 folhas) – Português, 

História, Geografia, Ciências, Produção de Texto e Inglês
01 Caderno Quadriculado 7mmx7mm (brochura, capa dura, com margem, 96 folhas) - Matemática
01 Caixa de lápis de cor – 12 cores 
02 Apontadores simples com depósito
05 Lápis preto nº 2 (de escrever) 
01 Régua de 15cm para ficar no estojo
01 Caixa de cola colorida – 6 cores
01 Caneta hidrográfica (canetinha) – 12 cores 
01 Caixa de giz de cera – 12 cores
01 Estojo 
01 Pacote (ou pote) com glitter (roxo/lilás)
01 Pacote (ou pote) com lantejoula (roxo/lilás)
01 Tubo de cola branca líquida 110g
02 Tubos de cola bastão 40g
02 Caixas de massa de modelar (com 12 unidades cada)
10 Unidades de plástico transparente A4 com furos
01 Tesoura sem ponta de fácil corte e manuseio
01 Pacote de palito de sorvete (picolé)
10 Unidades de prato de sobremesa nº 05 de papelão  
01 Caixa de colchetes nº7
01 Pote de tinta guache 250ml (roxo/lilás)
01 Rolo de papel crepom (roxo/lilás)
01 Cartolina branca
01 Folha de EVA (roxo/lilás)
01 Folha de EVA (decorado)
01 Rolo de fita crepe 48x50mm
01 Rolo de fita adesiva transparente (durex) 45x40mm
01 Rolo de fita dupla face 12x30mm
01 Rolo de fita adesiva (durex) colorido (cores primárias)
01 Rolo de papel carmim (roxo/lilás)
01 Pasta polionda – lombada fina (qualquer cor)
01 Jogo pedagógico da preferência do aluno
01 Pacote de alfabeto móvel
01 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (atualizado)
01 Livro de história de acordo com a faixa etária
01 Gibi
01 Revista usada para recorte
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01 Revista de Passatempos Educativos - Picolé
01 Garrafa de água do tipo squeeze
01 Rolo de saco plástico para freezer com 3 litros (com 100 unidades)

MATERIAIS DE ARTE – que devem ficar na escola
QUANTIDADE DESCRIÇÃO

01 Bloco de Papel Canson A4 – 20 folhas
01 Bloco de Papel Creative A4
01 Pote de tinta guache 250ml - azul
01 Pote de tinta guache 250ml - magenta
01 Pacote de argila escolar – 1kg
01 Caixa de giz de cera – 12 cores
01 Folha de EVA – qualquer cor
01 Pincel chato nº 12

MATERIAIS PERÍODO INTEGRAL
QUANTIDADE DESCRIÇÃO

01 Pacote de papel Sulfite A4 - 75g – branco – 100 folhas cada
01 Caderno de caligrafia (48 folhas)
01 Caderno de desenho /cartografia (48 folhas)
01 Caderno de linguagem (96 folhas)
01 Caderno quadriculado (96 folhas)
01 Creme dental sem flúor infantil
01 Escova de dente infantil
01 Pacote de lenços umedecidos 
01 Caixa de lenço de papel
01 Toalha de mão (lavabo – com o nome do aluno)
01 Revista de Passatempos Educativos - Picolé
01 Garrafa de água do tipo squeeze
01 Pote de massa de modelar Soft 500g (qualquer cor)
01 Rolo de saco plástico para freezer com 3 litros (com 100 unidades)

Materiais que precisam estar diariamente na mochila:

• Agenda escolar com dados atualizados.
• Estojo/pasta.
• Material solicitado pelo colégio.
• Garrafa de água.
• Máscaras para troca.
• Os materiais de higiene (escova, creme dental, toalha de mão) deverão estar em um estojo à parte contendo 

o nome do aluno.

Observações:

• Todo material deverá ser encapado com plástico grosso da preferência do aluno e etiquetado com o nome 
do aluno.

• Importante identificar também o uniforme.
• Os materiais solicitados deverão ser repostos imediatamente durante o ano.
• Os materiais de ARTE e do PERÍODO INTEGRAL deverão ser entregues separadamente e estar devidamente 

identificados com o nome do aluno.
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Livros de literatura:

• Serão 4 livros durante o ano, um título por bimestre.
• A indicação dos livros será feita pelo colégio, posteriormente.

Importante:

• O aluno deverá vir com uma máscara de proteção facial e trazer outras 2 unidades por período. Exemplo: 2 
pela manhã + 2 à tarde – para quem é do período integral.
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ANOS INICIAIS – 3º ANO

MATERIAIS DO ALUNO E DE SALA DE AULA
QUANTIDADE DESCRIÇÃO

01 Bloco criativo tamanho A4
01 Pacote (resma) de papel Sulfite A4 - 75g – branco – 500 folhas 
01 Pacote de papel cartão – 250g – qualquer cor
01 Borracha macia 
01 Caderno de Caligrafia (horizontal, simples, 48 folhas, tarja fina)
05 Caderno de Linguagem (brochura, capa dura, pequeno, com margem, 96 folhas) – Português, 

História, Geografia, Ciências e Inglês
01 Caderno Quadriculado 7mmx7mm (brochura, capa dura, com margem, 96 folhas) - Matemática
01 Caixa de lápis de cor – 12 cores 
01 Apontador simples com depósito
03 Lápis preto nº 2 (de escrever) 
01 Régua de 15cm para ficar no estojo
01 Caixa de cola colorida – 6 cores
01 Caneta hidrográfica (canetinha) – 12 cores 
01 Caneta marca-texto
01 Estojo 
01 Pacote (ou pote) com glitter (rosa)
01 Pacote (ou pote) com lantejoula (rosa)
01 Tubo de cola branca líquida 110g
01 Tubos de cola bastão 40g
01 Caixa de massa de modelar (com 12 unidades)
10 Unidades de plástico transparente A4 com furos
01 Tesoura sem ponta de fácil corte e manuseio
01 Pacote de palito de sorvete (picolé)
01 Pote de tinta guache 250ml (rosa)
01 Rolo de papel crepom (rosa)
01 Cartolina branca
01 Folha de EVA (rosa)
01 Folha de EVA (decorado)
01 Rolo de fita crepe 48x50mm
01 Rolo de fita adesiva transparente (durex) 45x40mm
01 Rolo de fita dupla face 12x30mm
01 Rolo de papel carmim (rosa)
01 Pasta polionda – lombada fina (qualquer cor)
01 Jogo pedagógico da preferência do aluno
01 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (atualizado)
01 Dicionário Ilustrado Junior Inglês / Português / Inglês – Editora Atual
01 Livro de história de acordo com a faixa etária
01 Gibi
01 Revista usada para recorte
01 Revista de Passatempos Educativos - Picolé
01 Garrafa de água do tipo squeeze
01 Rolo de saco plástico para freezer com 3 litros (com 100 unidades)
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MATERIAIS DE ARTE – que devem ficar na escola
QUANTIDADE DESCRIÇÃO

01 Bloco de Papel Canson A4 – 20 folhas
01 Bloco de Papel Creative A4
01 Pote de tinta guache 250ml - verde
01 Pote de tinta guache 250ml - roxo
01 Pacote de argila escolar – 1kg
01 Tela para pintura 20x30cm
01 Pincel chato nº 14

MATERIAIS PERÍODO INTEGRAL
QUANTIDADE DESCRIÇÃO

01 Pacote de papel Sulfite A4 - 75g – branco – 100 folhas cada
01 Caderno de caligrafia (48 folhas)
01 Caderno de desenho /cartografia (48 folhas)
01 Caderno de linguagem (96 folhas)
01 Caderno quadriculado (96 folhas)
01 Creme dental sem flúor infantil
01 Escova de dente infantil
01 Pacote de lenços umedecidos 
01 Caixa de lenço de papel
01 Toalha de mão (lavabo – com o nome do aluno)
01 Revista de Passatempos Educativos - Picolé
01 Gibi
01 Garrafa de água do tipo squeeze
01 Pote de massa de modelar Soft 500g (qualquer cor)
01 Rolo de saco plástico para freezer com 3 litros (com 100 unidades)

Materiais que precisam estar diariamente na mochila:
• Agenda escolar com dados atualizados.
• Estojo/pasta.
• Material solicitado pelo colégio.
• Garrafa de água.
• Máscaras para troca.
• Os materiais de higiene (escova, creme dental, toalha de mão) deverão estar em um estojo à parte contendo 

o nome do aluno.

Observações:
• Todo material deverá ser encapado com plástico grosso da preferência do aluno e etiquetado com o nome 

do aluno.
• Importante identificar também o uniforme.
• Os materiais solicitados deverão ser repostos imediatamente durante o ano.
• Os materiais de ARTE e do PERÍODO INTEGRAL deverão ser entregues separadamente e estar devidamente 

identificados com o nome do aluno.

Livros de literatura:
• Serão 4 livros durante o ano, um título por bimestre.
• A indicação dos livros será feita pelo colégio, posteriormente.

Importante:
• O aluno deverá vir com uma máscara de proteção facial e trazer outras 2 unidades por período. Exemplo: 2 

pela manhã + 2 à tarde – para quem é do período integral.
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ANOS INICIAIS – 4º ANO

MATERIAIS DO ALUNO E DE SALA DE AULA
QUANTIDADE DESCRIÇÃO

01 Pacote (resma) de papel Sulfite A4 - 75g – branco – 500 folhas 
01 Borracha macia

06 Caderno de Linguagem (brochura, capa dura, pequeno, com margem, 96 folhas) – Português, 
História, Geografia, Ciências, Produção de Texto e Inglês

01 Caderno Quadriculado 7mmx7mm (brochura, capa dura, pequeno, com margem, 96 folhas) - 
Matemática

01 Caderno Quadriculado 7mmx7mm (grande – 187mmx245mm) - Matemática
01 Caixa de lápis de cor – 12 cores 
01 Apontador simples com depósito
03 Lápis preto nº 2 (de escrever) 
01 Régua de 15cm para ficar no estojo
01 Caneta hidrográfica (canetinha) – 12 cores 
01 Caneta marca-texto
01 Estojo 
01 Tubo de cola bastão 40g
10 Unidades de plástico transparente A4 com furos
01 Tesoura sem ponta de fácil corte e manuseio
01 Pote de tinta guache 250ml (preto)
01 Rolo de papel crepom (preto)
01 Cartolina branca
01 Folha de EVA (preto)
01 Folha de EVA (decorado)
01 Rolo de fita crepe 48x50mm
01 Rolo de papel carmim (preto)
01 Pasta polionda – lombada fina (qualquer cor)
01 Minidicionário da Língua Portuguesa (atualizado) – para consultas em casa e/ou na escola
01 Dicionário Ilustrado Junior Inglês / Português / Inglês – Editora Atual
01 Gibi
01 Garrafa de água do tipo squeeze

MATERIAIS DE ARTE – que devem ficar na escola
QUANTIDADE DESCRIÇÃO

01 Bloco de Papel Canson A4 – 20 folhas
01 Bloco de Papel Creative A4
01 Pote de tinta guache 250ml - laranja
01 Pote de tinta guache 250ml - preta
01 Caixa de giz pastel (seco ou oleoso)
01 Tela para pintura 20x30cm
01 Pincel chato nº 16
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MATERIAIS PERÍODO INTEGRAL
QUANTIDADE DESCRIÇÃO

01 Pacote de papel Sulfite A4 - 75g – branco – 100 folhas cada
01 Caderno de caligrafia (capa dura, 96 folhas)
01 Caderno de desenho /cartografia (grande com espiral)
02 Cadernos de linguagem (tipo brochura, capa dura, pequeno, 96 folhas)
02 Cadernos quadriculados (tipo brochura, capa dura, pequeno, 96 folhas, 7mmx7mm) - Matemática
01 Creme dental infantil
01 Escova de dente infantil
01 Pacote de lenços umedecidos 
01 Toalha de mão (lavabo – com o nome do aluno)
01 Revista de Passatempos Educativos - Picolé
01 Gibi
01 Garrafa de água do tipo squeeze
01 Pote de massa de modelar Soft 500g (qualquer cor)
01 Rolo de saco plástico para freezer com 3 litros (com 100 unidades)

Materiais que precisam estar diariamente na mochila:

• Agenda escolar com dados atualizados.
• Estojo/pasta.
• Material solicitado pelo colégio.
• Garrafa de água.
• Máscaras para troca.
• Os materiais de higiene (escova, creme dental, toalha de mão) deverão estar em um estojo à parte contendo 

o nome do aluno.

Observações:

• Todo material deverá ser encapado com plástico grosso da preferência do aluno e etiquetado com o nome 
do aluno.

• Importante identificar também o uniforme.
• Os materiais solicitados deverão ser repostos imediatamente durante o ano.
• Os materiais de ARTE e do PERÍODO INTEGRAL deverão ser entregues separadamente e estar devidamente 

identificados com o nome do aluno.

Livros de literatura:

• Serão 4 livros durante o ano, um título por bimestre.
• A indicação dos livros será feita pelo colégio, posteriormente.

Importante:

• O aluno deverá vir com uma máscara de proteção facial e trazer outras 2 unidades por período. Exemplo: 2 
pela manhã + 2 à tarde – para quem é do período integral.
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ANOS INICIAIS – 5º ANO

MATERIAIS DO ALUNO E DE SALA DE AULA
QUANTIDADE DESCRIÇÃO

01 Pacote (resma) de papel Sulfite A4 - 75g – branco – 500 folhas 
01 Borracha macia

06 Caderno de Linguagem (brochura, capa dura, pequeno, com margem, 96 folhas) – Português, 
História, Geografia, Ciências, Produção de Texto e Inglês

01 Caderno Quadriculado 7mmx7mm (brochura, capa dura, pequeno, com margem, 96 folhas) - 
Matemática

01 Caderno Quadriculado 7mmx7mm (grande – 187mmx245mm) - Matemática
01 Caixa de lápis de cor – 12 cores 
01 Apontador simples com depósito
03 Lápis preto nº 2 (de escrever) 
01 Régua de 15cm para ficar no estojo
01 Transferidor
01 Caneta hidrográfica (canetinha) – 12 cores 
01 Caneta marca-texto
01 Caneta esferográfica azul
01 Caneta esferográfica preta
01 Caneta esferográfica verde
01 Estojo 
01 Tubo de cola bastão 40g
10 Unidades de plástico transparente A4 com furos
01 Tesoura sem ponta de fácil corte e manuseio
01 Pote de tinta guache 250ml (branco)
01 Rolo de papel crepom (branco)
01 Cartolina branca
01 Folha de EVA (branco)
01 Folha de EVA (decorado)
01 Rolo de fita crepe 48x50mm
01 Rolo de papel carmim (branco)
01 Pasta polionda – lombada fina (qualquer cor)
01 Minidicionário da Língua Portuguesa (atualizado) – para consultas em casa e/ou na escola
01 Dicionário Ilustrado Junior Inglês / Português / Inglês – Editora Atual
01 Garrafa de água do tipo squeeze

MATERIAIS DE ARTE – que devem ficar na escola
QUANTIDADE DESCRIÇÃO

01 Bloco de Papel Canson A3 – 20 folhas
01 Bloco de Papel Creative A4
01 Pote de tinta guache 250ml - marrom
01 Pote de tinta guache 250ml - vermelha
01 Caneta permanente preta
01 Lápis 6B
01 Tela para pintura 20x30cm
01 Pincel chato nº 18
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MATERIAIS PERÍODO INTEGRAL
QUANTIDADE DESCRIÇÃO

01 Pacote de papel Sulfite A4 - 75g – branco – 100 folhas cada
01 Caderno de caligrafia (capa dura, 40 folhas, linha fina)
01 Caderno de desenho /cartografia (grande com espiral)
02 Cadernos de linguagem (tipo brochura, capa dura, pequeno, 96 folhas)
01 Caderno quadriculado (tipo brochura, capa dura, pequeno, 96 folhas, 7mmx7mm) - Matemática
01 Folha de EVA (amarelo, preto, azul, vermelho ou rosa)
01 Creme dental infantil
01 Escova de dente infantil
01 Pacote de lenços umedecidos 
01 Toalha de mão (lavabo – com o nome do aluno)
01 Livro de literatura para a faixa etária
01 Revista de Passatempos Educativos - Picolé
01 Gibi
01 Garrafa de água do tipo squeeze
01 Caixa de massa de modelar Soft (12 cores)
01 Rolo de saco plástico para freezer com 3 litros (com 50 unidades)

Materiais que precisam estar diariamente na mochila:

• Agenda escolar com dados atualizados.
• Estojo/pasta.
• Material solicitado pelo colégio.
• Garrafa de água.
• Máscaras para troca.
• Os materiais de higiene (escova, creme dental, toalha de mão) deverão estar em um estojo à parte contendo 

o nome do aluno.
• Os materiais de ARTE e do PERÍODO INTEGRAL deverão ser entregues separadamente e estar devidamente 

identificados com o nome do aluno.

Observações:

• Todo material deverá ser encapado com plástico grosso da preferência do aluno e etiquetado com o nome 
do aluno.

• Importante identificar também o uniforme.
• Os materiais solicitados deverão ser repostos imediatamente durante o ano.

Livros de literatura:

• Serão 4 livros durante o ano, um título por bimestre.
• A indicação dos livros será feita pelo colégio, posteriormente.

Importante:

• O aluno deverá vir com uma máscara de proteção facial e trazer outras 2 unidades por período. Exemplo: 2 
pela manhã + 2 à tarde – para quem é do período integral.
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ANOS FINAIS – 6º ANO

MATERIAIS DO ALUNO
QUANTIDADE DESCRIÇÃO

01 Pacote (resma) de papel Sulfite A4 - 75g – branco – 500 folhas 
01 Borracha macia

–
Caderno para as disciplinas: Ciências, História, Geografia, Inglês, Filosofia e Português. O aluno 
pode escolher se quer 1 único caderno universitário para todas as matérias ou cadernos menores, 
1 para cada disciplina

01 Caderno quadriculado universitário - 96 folhas - Matemática
01 Caixa de lápis de cor – 12 cores 
01 Apontador simples com depósito
03 Lápis preto nº 2 (de escrever) 
01 Régua de 15cm para ficar no estojo
01 Transferidor
01 Caneta esferográfica azul
01 Caneta esferográfica verde
01 Caneta esferográfica preta
01 Caneta marca-texto
01 Caneta hidrográfica (canetinha) - 12 cores 
01 Estojo 
01 Tubo de cola bastão 40g
01 Tesoura sem ponta de fácil corte e manuseio
01 Minidicionário Português atualizado (para consultas em casa ou na escola)
01 Dicionário Inglês / Português / Inglês  atualizado (para consultas em casa ou na escola)
01 Garrafa de água do tipo squeeze

MATERIAIS DE ARTE – que devem ficar na escola
QUANTIDADE DESCRIÇÃO

01 Bloco de papel Canson A3 (20 folhas)
01 Bloco de papel Creative A4
01 Caneta permanente preta
02 Folhas A4 de papel vegetal
02 Folhas A4 de acetato
01 Tela de pintura 30x40cm
01 Tinta acrílica azul 37ml (pote ou bisnaga)
01 Tinta acrílica magenta 37ml (pote ou bisnaga)
01 Tinta acrílica amarela 37ml (pote ou bisnaga)
01 Pote de tinta guache 250ml (marrom)
01 Pincel chato nº 8
01 Rolo de fita dupla face 12x30mm

MATERIAIS ENSINO PREMIUM
QUANTIDADE DESCRIÇÃO

01 Caderno quadriculado grande 
02 Cadernos universitários - 96 folhas
01 Pacote de papel Sulfite A4 - 75g - branco - 100 folhas 
01 Cartolina branca
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Materiais que precisam estar diariamente na mochila:

• Agenda escolar com dados atualizados.
• Estojo/pasta.
• Material solicitado pelo colégio.
• Garrafa de água.
• Máscaras para troca.

Observações:

• Todo material deverá estar encapado com plástico grosso da preferência do aluno e etiquetado com o nome 
do aluno.

• Importante identificar também o uniforme.
• Os materiais solicitados deverão ser repostos imediatamente durante o ano.
• Não será permitido o uso de fichário.
• Os materiais de ARTE e do ENSINO PREMIUM deverão ser entregues separadamente e estar devidamente 

identificados com o nome do aluno.

Livros de literatura:

• Serão 4 livros durante o ano, um título por bimestre.
• A indicação dos livros será feita pelo colégio, posteriormente.

Importante:

• O aluno deverá vir com uma máscara de proteção facial e trazer outras 2 unidades por período. Exemplo: 2 
pela manhã + 2 à tarde – para quem é do Ensino Premium.
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ANOS FINAIS – 7º ANO

MATERIAIS DO ALUNO
QUANTIDADE DESCRIÇÃO

01 Pacote (resma) de papel Sulfite A4 - 75g – branco – 500 folhas 
01 Borracha macia

-
Caderno para as disciplinas: Ciências, História, Geografia, Inglês, Filosofia e Português. O 
aluno pode escolher se quer 1 único caderno universitário para todas as matérias ou cadernos 
menores, 1 para cada disciplina

01 Caderno quadriculado universitário - 96 folhas - Matemática
01 Caixa de lápis de cor – 12 cores 
01 Apontador simples com depósito
03 Lápis preto nº 2 (de escrever) 
01 Régua de 15cm para ficar no estojo
01 Caneta esferográfica azul
01 Caneta esferográfica verde
01 Caneta esferográfica preta
01 Caneta marca-texto
01 Caneta hidrográfica (canetinha) - 12 cores 
01 Estojo 
01 Tubo de cola bastão 40g
01 Tesoura sem ponta de fácil corte e manuseio
01 Minidicionário Português atualizado (para consultas em casa ou na escola)
01 Dicionário Inglês / Português / Inglês atualizado (para consultas em casa ou na escola)
01 Garrafa de água do tipo squeeze

MATERIAIS DE ARTE – que devem ficar na escola
QUANTIDADE DESCRIÇÃO

01 Bloco de papel Canson A3 (20 folhas)
01 Bloco de papel Creative A4
01 Caneta permanente preta
02 Folhas A4 de papel vegetal
01 Tela de pintura 30x40cm
01 Tinta acrílica verde 37ml (pote ou bisnaga)
01 Tinta acrílica laranja 37ml (pote ou bisnaga)
01 Tinta acrílica roxo 37ml (pote ou bisnaga)
01 Rolo de fita dupla face 12x30mm

MATERIAIS ENSINO PREMIUM
QUANTIDADE DESCRIÇÃO

01 Caderno quadriculado grande 
02 Cadernos universitários - 96 folhas
01 Pacote de papel Sulfite A4 - 75g - branco - 100 folhas 
01 Cartolina branca
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Materiais que precisam estar diariamente na mochila:

• Agenda escolar com dados atualizados.
• Estojo/pasta.
• Material solicitado pelo colégio.
• Garrafa de água.
• Máscaras para troca.

Observações:

• Todo material deverá estar encapado com plástico grosso da preferência do aluno e etiquetado com o nome 
do aluno.

• Importante identificar também o uniforme.
• Os materiais solicitados deverão ser repostos imediatamente durante o ano.
• Não será permitido o uso de fichário.
• Os materiais de ARTE e do ENSINO PREMIUM deverão ser entregues separadamente e estar devidamente 

identificados com o nome do aluno.

Livros de literatura:

• Serão 4 livros durante o ano, um título por bimestre.
• A indicação dos livros será feita pelo colégio, posteriormente.

Importante:

• O aluno deverá vir com uma máscara de proteção facial e trazer outras 2 unidades por período. Exemplo: 2 
pela manhã + 2 à tarde – para quem é do Ensino Premium.
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ANOS FINAIS – 8º ANO

MATERIAIS DO ALUNO
QUANTIDADE DESCRIÇÃO

01 Pacote (resma) de papel Sulfite A4 - 75g – branco – 500 folhas 
01 Borracha macia

-
Caderno para as disciplinas: Ciências, História, Geografia, Inglês, Filosofia e Português. O aluno 
pode escolher se quer 1 único caderno universitário para todas as matérias ou cadernos menores, 
1 para cada disciplina

01 Caderno quadriculado universitário - 96 folhas - Matemática
01 Caixa de lápis de cor – 12 cores 
01 Apontador simples com depósito
03 Lápis preto nº 2 (de escrever) 
01 Régua de 15cm para ficar no estojo
01 Caneta esferográfica azul
01 Caneta esferográfica verde
01 Caneta esferográfica preta
01 Caneta marca-texto
01 Caneta hidrográfica (canetinha) - 12 cores 
01 Estojo 
01 Tubo de cola bastão 40g
01 Tesoura sem ponta de fácil corte e manuseio
01 Minidicionário Português atualizado (para consultas em casa ou na escola)
01 Dicionário Inglês / Português / Inglês atualizado (para consultas em casa ou na escola)
01 Garrafa de água do tipo squeeze

MATERIAIS ENSINO PREMIUM
QUANTIDADE DESCRIÇÃO

01 Caderno quadriculado grande
02 Cadernos universitários - 96 folhas
01 Pacote de papel Sulfite A4 - 75g - branco - 100 folhas 
01 Cartolina branca

Materiais que precisam estar diariamente na mochila:

• Agenda escolar com dados atualizados.
• Estojo/pasta.
• Material solicitado pelo colégio.
• Garrafa de água.
• Máscaras para troca.

Observações:

• Todo material deverá estar encapado com plástico grosso da preferência do aluno e etiquetado com o nome 
do aluno.

• Importante identificar também o uniforme.
• Os materiais solicitados deverão ser repostos imediatamente durante o ano.
• Não será permitido o uso de fichário.
• Os materiais do ENSINO PREMIUM deverão ser entregues separadamente e estar devidamente identificados 

com o nome do aluno.



Colégio e Curso Stella Maris Ltda.
Rua Rocha Pombo, 792 - Juvevê

80530-290 - Curitiba-PR. Telefone: 41 3352-1202

Livros de literatura:

• Serão 4 livros durante o ano, um título por bimestre.
• A indicação dos livros será feita pelo colégio, posteriormente.

Importante:

• O aluno deverá vir com uma máscara de proteção facial e trazer outras 2 unidades por período. Exemplo: 2 
pela manhã + 2 à tarde – para quem é do Ensino Premium.



Colégio e Curso Stella Maris Ltda.
Rua Rocha Pombo, 792 - Juvevê

80530-290 - Curitiba-PR. Telefone: 41 3352-1202

ANOS FINAIS – 9º ANO

MATERIAIS DO ALUNO
QUANTIDADE DESCRIÇÃO

01 Borracha macia

-

Caderno para as disciplinas: Português, Gramática, Interpretação de Texto, Redação, Química 
(A/B), Física (A/B), História, Geografia, Inglês, Filosofia, Geopolítica e Biologia. O aluno pode 
escolher se quer 1 único caderno universitário para todas as matérias ou cadernos menores, 1 
para cada matéria/frente de disciplina.

01 Caderno quadriculado universitário - 96 folhas - Matemática
01 Caixa de lápis de cor – 24 cores 
01 Apontador simples com depósito
03 Lápis preto nº 2 (de escrever) 
01 Régua de 15cm para ficar no estojo
01 Caneta esferográfica azul
01 Caneta esferográfica verde
01 Caneta esferográfica preta
01 Caneta marca-texto
01 Caneta hidrográfica (canetinha) - 12 cores 
01 Estojo 
01 Tubo de cola bastão 40g
01 Tesoura sem ponta de fácil corte e manuseio
01 Minidicionário Português atualizado (para consultas em casa ou na escola)
01 Dicionário Inglês / Português / Inglês  atualizado (para consultas em casa ou na escola)
01 Garrafa de água do tipo squeeze

MATERIAIS ENSINO PREMIUM
QUANTIDADE DESCRIÇÃO

01 Caderno quadriculado grande
02 Cadernos universitários - 96 folhas
01 Pacote de papel Sulfite A4 - 75g - branco - 100 folhas 
01 Cartolina branca

Materiais que precisam estar diariamente na mochila:

• Agenda escolar com dados atualizados.
• Estojo/pasta.
• Material solicitado pelo colégio.
• Garrafa de água.
• Máscaras para troca.

Observações:

• Todo material deverá estar encapado com plástico grosso da preferência do aluno e etiquetado com o nome 
do aluno.

• Importante identificar também o uniforme.
• Os materiais solicitados deverão ser repostos imediatamente durante o ano.
• Não será permitido o uso de fichário.
• Os materiais do ENSINO PREMIUM deverão ser entregues separadamente e estar devidamente identificados 

com o nome do aluno.



Colégio e Curso Stella Maris Ltda.
Rua Rocha Pombo, 792 - Juvevê

80530-290 - Curitiba-PR. Telefone: 41 3352-1202

Livros de literatura:

• Serão 4 livros durante o ano, um título por bimestre.
• A indicação dos livros será feita pelo colégio, posteriormente.

Importante:

• O aluno deverá vir com uma máscara de proteção facial e trazer outras 2 unidades por período. Exemplo: 2 
pela manhã + 2 à tarde – para quem é do Ensino Premium.


