
LISTA DE MATERIAIS DO PERÍODO INTEGRAL 
ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES INICIAIS - 1º AO 5º ANO 

 
MATERIAL PESSOAL DO ALUNO: 
- 01 roupa de reserva para o período integral para deixar diariamente na mochila (com nome) 
- 01 travesseiro com fronha (com nome) 
- 01 lençol infantil (com nome) 
- 03 cremes dentais (com nome) 
- 04 escovas de dente com capa protetora (com nome) 
- 01 escova de cabelo (com nome) 
- 01 caixa plástica de 10 L 
- 01 cola dimensional (qualquer cor) 
- 01 tubo de cola branca 110ml 
- 01 pacote de pena 
- 01 jogo educativo (de acordo com a idade) 
- 01 pote de massinha de modelar soft 150g 
- 01 pote de guache (qualquer cor) 250g 
- 02 fitas adesiva decorativa (com estampa) 
- 04 g de glitter 
- 50 cm de tecido gorgurinho (com ou sem estampa) 
- 01 caderno brochura 48 folhas 
- 01 pacote de folhas coloridas A4 (canson) 120 g/m2 
- 01 tela 40x30 
- 01 camiseta adulto (para pintura) 
- 01 caixa de tinta confetti Art Teen (acrilex) 
- 02 pacotes de lantejoula 14mm 
- 10 unidades de botões coloridos 
- 01 pacote de palitos de picolé 
- 01 pacote de palitos de picolé (coloridos) 
- 01 pacote de palitos de churrasco 
 
PENAL COMPLETO: (poderá ser utilizado o penal do turno vespertino) 
- 01 lápis de escrever 
- 01 borracha 
- 01 tesoura sem ponta 
- 01 apontador com reservatório 
 
OBSERVAÇÕES: 

 Todos os materiais deverão conter o nome completo do aluno escrito com caneta permanente; 

 Orientamos que evitem comprar cadernos de capa dura e fichários. Os cadernos de capa dura contribuem para aumentar o peso da 
mochila prejudicando a saúde, e os fichários dificultam a organização do aluno.  

 
UNIFORME: 

 O uso do uniforme escolar é obrigatório desde o 1º dia de aula, conforme o modelo PADRÃO DA ESCOLA (peças com a logomarca da 
escola); 

 O calçado deve ser tênis,  (no solado deverá ter a especificação que não marca o piso das quadras); 

  A Saia shorts, somente será permitida para as alunas da Educação Infantil e Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano); 

 O Uniforme deverá ser adquirido nos estabelecimentos comerciais CREDENCIADOS pelo Colégio Michel: Delicatta Uniformes/ Malharia 
Mandli (Comercializados também pela Papelaria Hobby Mania)/ Oficina dos Sonhos; 

 Para o aluno do período matutino/vespertino que retornar ao Colégio no contra turno, será exigido o uso do uniforme completo.  
 

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO: 

 Período Integral: 7h10min  às 18h30min; 

 Educação Infantil: 13h20min às 17h20min;   

 Ensino Fundamental – séries iniciais (1º ao 5º ano): 13h20min às 17h20min; 

 Ensino Fundamental – séries finais ( 6º ao 9º ano): 7h20min às 11h50min; 

 Ensino Médio: Período Matutino -  7h20min às 11h50min e Período Vespertino - 13h20min às 17h30min. 
 
 



 
 
INÍCIO DAS AULAS: 
08/02/2021 (2ª feira): 1º dia de aula para o Ensino Fundamental Séries Iniciais e Período Integral (1º ao 5º ano). 
 
 

 

IMPORTANTE: 

PROJETO ESPECIAL PÓS PANDEMIA: 

 
 
 

Em 2021 o Colégio Michel também oferecerá GRATUITAMENTE  aula especial de reforço para 
estudantes que precisarem de mais atenção nos conteúdos base de 2020. 
 
 
Em 2021 o Colégio Michel também oferecerá GRATUITAMENTE  aula especial de reforço para 
estudantes que precisarem de mais atenção nos conteúdos base de 2020. 
 “A Divina Providência proveu e proverá sempre!” 


