
 

 

Lista de Materiais 2020 – Educação Infantil – Pré 2 
 

Material para uso individual do aluno que ficará na sala de aula. 

01 Apontador duplo para lápis fino e grosso  

02 Borrachas brancas (Mercur, Staedtler ou Faber-Castell) 

01 Bloco colorset A3 – 120g/m2 

01 Caixa de lápis - 12 tons de pele – (Faber-Castell ou Tris) 

01 Caixa de giz de cera curto 

01 Caixa de massa de modelar com 12 cores – (Soft) 

02 Caixas de lápis de cor grosso – 12 cores (Faber-Castell, Maped, Staedtler ouTris) 

02 Caixas de lenços de papel 

03 Canetas de retroprojetor (Faber-Castell, Mercur, Pilot ou Maxprint) cor: preta 

01 Corante alimentício 

01 Durex colorido 

01  Conjunto de canetas hidrocor ponta fina com 12 cores (Faber-Castel, Compactor -
Color) 

01  Conjunto de canetas hidrocor ponta grossa com 12 cores (Faber-Castel,Compactor-
color)   

01 Folha de E.V.A.– tamanho A4  

01 Folha de E.V.A – tamanho 40x60 colorida com glitter 

01 Folha de papel contact colorida para meninos azul / para meninas vermelho  

100 Folhas de desenho – tamanho A4 – 180g/m2 

25 Folhas de desenho branca - tamanho A3 180g/m2 

100 Folhas de ofício branca - A4 

01 Lâmina transparente para retroprojetor (acetato) A4 

05 Lápis apontados nº 2 (Faber-Castell, Bic, Staedtler, Maped ou Molin) 

02 Pacotes de folhas colorcard+lumi – tamanho A4 – 120g/m2 

02 Pacotes de folhas color – tamanho A4 (100 fls – 25 de cada cor) 

01 Pacote de palitos de picolé colorido 

01 Pincel chato nº 8 

01 Pote de têmpera – (Acrilex, Corfix) para meninos azul claro / para meninas 
vermelho – 250ml 

01 Revista e jornal para recorte 

01 Saco de lantejoulas     

05 Sacos plásticos sem furo (grosso, tamanho A4) 

01 Tesoura de ponta redonda (Mundial ou Tramontina) – só para alunos novos 

05 Tubos de cola – 90 gramas (Tenaz, Bic ou Polar) 

01 Tubo de cola gliter– (Acrilex ou Glitter) para meninos verde/ para meninas 
transparente 

01 Tubo de cola para lantejoula   

01 Tubo de nanquim – para meninos amarela / para meninas verde 

01 Conjunto de brinquedos: «Brinquedo» 

 

01 Jogo pedagógico: «Jogos» 
 

01 Livro de literatura infantil: «Livro» - «Autora» - «Editora» 
 
 

 
 



 

 

Material de uso diário: trazer identificado 

02 Blocos personalizados A3 - 40 folhas, com espiral (180g/m2) - Padrão Colégio Mãe de 
Deus. (Disponível em Papelaria Athenas ou Tia Rosa) 

01 Guardanapo de tecido para o lanche 

01 Pasta polionda com elástico (fina) 

01 Sacola de leitura da Biblioteca (para quem ainda não adquiriu) 

01 Livro de Inglês:  

Greenman and The Magic Forest B - Pupils Book - With Stickers and Pop Outs 

Autor: MILLER, Marilyn  

Editora: Cambridge University Press  

A aquisição deste material será através de livrarias ou pelo plantão de vendas que 
será realizado no colégio nos dias 17 e 18 de fevereiro. 

 
Observações: 

 Você poderá encontrar o material nas lojas indicadas no verso.  
 Para o melhor aproveitamento dos materiais, fiquem atentos às marcas 

sugeridas. 
 A sacola de leitura da biblioteca pode ser adquirida na loja Werllan Uniformes 

ou no setor financeiro do Colégio. 
 Os materiais de uso individual do aluno que ficarão na sala de aula, deverão 

ser entregues no dia 17 de fevereiro na primeira reunião com pais. 
         

Reunião com Pais: 17 de fevereiro de 2020 
Manhã: 07h40min | Tarde: 13h30min 

 
Início das aulas para os alunos: 18 de fevereiro de 2020 

Manhã: 07h40min | Tarde: 13h20min 
 

Reunião com Pais (individualmente):  
26 e 27 de fevereiro conforme agendamento 

 
 


