
 

 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR — 2020 
EDUCAÇÃO INFANTIL — MATERNAL 2 — Idade: 3 anos 

 

 Descrição 

01 Apontador para lápis triangular grosso. 

05 Balões coloridos nº 9. 

01 Bloco de folhas coloridas tamanho A3. 

02 Bloco de folhas de papel criativo color set (papel 120g; A4; tamanho ofício). 

01 Caixa de Giz de cera Curtom 12 cores. 

01 Caixa de lápis de cor com nome, grosso e triangular (12 cores). 

01 Camiseta adulto para pintura.  

03 Cola — tubo de 90g lavável. 

03 Refis de cola quente – fino. 

03 Envelopes tamanho A3 (35cm x 45cm) 

01 Estojo de canetas hidrocor de ponta grossa lavável jumbo (12 cores) 

01 Estojo médio com divisórias. 

100 Folhas de desenho A4. 

60 Folhas de papel A3 120 gr. 

02 Folhas de papel crepom. 

01 
Jogo pedagógico, de acordo com a faixa etária (construção, encaixe, montagem ou quebra-
cabeça; dar preferência por jogos de madeira ou lego; identificado e dentro de um pote 
resistente). 

06 Lenços de papel (caixas, para uso individual). 

01 Manguitos (par). 

04 Massa de modelar a base de amido (pacote). 

01 Palitos de picolé (pacote). 

50 Papel sulfite A4. 

01 Pastas Plástica Polionda para caderno de desenho (335x250x20 mm). 

01 Pincel nº 16, comprido e chato. 

01 Pote plástico com tampa pequeno, para colocar materiais como o giz de cera e outros. 

04 Prendedores de roupa com nome (de preferência, de madeira). 

01 Revista velha para rasgadura e recorte. 

01 Rolo de fita crepe ou durex. 

04 Sacos plásticos grossos para trabalhos e identificados, tamanho A3, sem furo. 

01 Tesoura pequena sem ponta com nome. 

02 Tinta para pintura a dedo (conjunto com 6 cores). 

02 Tinta têmpera pote grande (250 ml) cores primárias. 

02 Toalhas (01 toalha para mãos, identificada e com alça + 01 toalha para lanche). 

 
 

01  
Mat. Didático: Educamos – Soluções Didáticas - 
Educação Infantil: 3 anos. SP: Edições SM, 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Venda somente no portal da 
editora a partir de 20/11/19. 

Utilize o código promocional para 
30% de desconto.   

 

 
 

Voucher : 63041EI6   
 



 

 

 
 
 
01 Paddy The Jelly 1 

Material Yázigi by Pearson Education do 
Brasil S.A. 
: 

                       
 
 
 
 
 

A aquisição deste material deverá 

ser feita em uma das unidades 

Yázigi Caxias do Sul. Endereços 

abaixo: 

Yázigi Lourdes: Avenida Júlio de 

Castilhos, 495. Fone: 3222 6277 

Yázigi Moinho da Estação: Rua 

Coronel Flores, 810, 2º andar. 

Fone: 3028 9666 

O material será entregue ao aluno no 
primeiro dia de aula no Colégio 
Madre Imilda. 
 

Pagamento com cartão ou 

cheque em até 12 vezes. 

 

 
 
 
Lembre-se: Na mochila só colocar o necessário. O peso prejudica a coluna. O material escolar deverá ser 
trazido no dia da reunião inicial. Todo o material deve estar com o nome do aluno. 
 

CONTATOS E DÚVIDAS:    secretaria@colegiomadreimilda.com.br   ou      https://www.redeicm.org.br/madreimilda/ 
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