
             COLÉGIO MIGUEL 
 

� Turma: MATERNAL    (EDUCAÇÃO INFANTIL 1 – FASE 2) 
 

*** LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2020 *** 
 
n  01 Mochila pequena (sugerimos sem rodinhas) 
n  01 Agenda ou caderneta de anotações 
n  01 Estojo vazio (sugerimos com dois zíperes) 
n  02 borrachas grandes e macias 
n  01 Apontador com depósito 
n  04 Lápis pretos nº 02 
n  01 Caixa de lápis de cor modelo jumbo 
n  01 Estojo de giz de cera grosso – curton  
n  01 Jogo de caneta hidrocor, ponta grossa (12 cores) 
n  03 Potes de massa de modelar – 150 grs. (3 cores) 
n  01 Caixa de guache lavável (6 cores) 
n  01 Pote de tinta plástica 
n  01 Avental para pintura 
n  01 Pincel nº 18       
n  01 Plástico leitoso (para forrar a carteira) 
n  06 Refil de cola quente fino          
n  01 Rolo de fita adesiva transparente 5cm 
n  01 Pacote de palito de churrasco 
n  01 Pacote de estrelinhas coloridas ou lantejoulas grandes 
n  01 Pacote de bexiga 
n  01 Pacote de algodão colorido 
n  01 Caixa de lenço de papel  
n  01 Tubo grande de cola branca 
n  03 Tubos grandes de cola bastão 
n  01 Jogo educativo (de acordo com a faixa etária) 
n  01 Livro de história (de acordo com a faixa etária) 
n  01 Pasta aba elástico ofício fina – tamanho A3 (para sulfitão) 
n  01 Pacote de lenços umedecidos 
n  10 Sacos plásticos grossos – tamanho A3 (para sulfitão) 
n  20 Sacos plásticos grossos – tamanho A4 
n  06 EVAs – lisos ou atoalhados – tamanho 60x40                      
n  03 EVAs – decorados – tamanho 60x40 
n  02 Metros de Feltro 
n  02 Metros de TNT 
n  02 Pacotes de 100 folhas de Sulfite A4 Branca 
n  02 Papéis Cartolina 
n  02 Papéis Cartão 
n  01 Bloco de Canson A3 
n  01 Bloco Criativo (36 cores, diversas estampas e cores 120 grs. Formato: 230x320mm) 
n  01 Papel Crepom      
 
Observações importantes: 
- Todo o material ficará guardado no Colégio. 
- O material completo deverá ser entregue para a professora dentro de uma sacola fechada, identificada com o 
nome completo do aluno até o dia 03/02/2020, impreterivelmente.  
- Outros materiais poderão ser solicitados pelos professores conforme a necessidade. 
- Todos os materiais e peças do uniforme devem ser identificados com nome completo e série do aluno.  
 


