
 
 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR — 2021 
TURNO EXTRACURRICULAR 

 

 

MATERIAL BÁSICO PARA USO DIÁRIO 

QTD. Descrição Observações 

10 Balões nº. 07  

20 Folhas de papel A3 120 gr  

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

01 Boné identificado  

01 Caixa de canetinhas grossas – 6 cores (identificada; pode ser o de uso diário)  

01 Caixa de giz de cera 12 cores (identificada; pode ser o de uso diário)  

01 Caixa de lápis de cor (identificada; pode ser o de uso diário)  

02 Caixas de massa de modelar a base de amido 12 cores  

02 Caixas individuais de lenços de papel  

01 Camiseta grande usada para dias de pintura (identificada)  

01 Pote grande de tinta guache (cor a escolher)  

05 Copos Plásticos e 05 pratos plásticos descartáveis  

01 Estojo com lápis, borracha e apontador (pode ser o de uso diário)  

01 Fita larga  

02 Folhas de E.V.A. (cores diferentes)  

50 Folhas de desenho (215 x 315)  

50 Folhas de ofício  

02 Fronhas identificadas  

01 Gibi adequado à faixa etária (Apenas para os alunos de Ensino Fundamental)  

01 Jogo ou brinquedo, de acordo com a faixa etária e de preferência da criança.  

01 Livro de história infantil  

01 
Nécessaire para higiene pessoal contendo: escova e creme dental – toalhinha de 
mão identificada – escova de cabelo. MENINAS: rabicós e borrachinhas de cabelo. 

 

01 Organizador 8.6 ℓ com medida 400x270x133  

01 Palito de Picolé (pacote)  

01 Pano para limpar o pincel  

01 Conjunto de pincel (nºs 12, 10, 6 e 2)  

01 Pote vazio para água e limpeza do pincel  

02 Prendedores de roupa  

01 Tesoura sem ponta com nome (resistente, de preferência de aço inox)  

01 Travesseiro - cobertor - garrafinha para água para deixar na escola  

01 Tubo de cola 90g lavável   

01 Tubo de cola transparente  

OBS: Os materiais devem ser entregues separados do material do período regular. Materiais que forem compartilhados 

entre o Turno Extracurricular e a sala de aula regular, deverão ficar na mochila do aluno. 
 

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