Praça da Bandeira, 11 – Centro – Mogi Mirim/SP
19 38620102 – www.colegioimaculada.com.br

LISTA DE MATERIAL DE PAPELARIA 2019
3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MATERIAIS ADQUIRIDOS PELA FAMÍLIA
1 gibi
1 revista Coquetel Picolé (não há especificidade do volume a ser adquirido)
1 minidicionário da Língua Portuguesa (caso ainda não tenha)
2 cadernos brochurão capa dura 96 folhas (Abertura: Minhas Atividades)
1 caderno brochura pequeno 50 folhas (Língua Inglesa)
1 flauta doce soprano - modelo Germânico - marca Yamaha
1 caderno para escrita musical
1 caixa de giz de cera (fino) 12 cores
1 tesoura sem ponta
1 apontador com depósito
1 caneta esferográfica colorida
1 caneta marca-texto
1 caixa de lápis de cor 12 cores
1 estojo de caneta hidrocor 12 cores
1 estojo com zíper (com três divisões)
1 tubo de cola branca
1 borracha branca
1 cola em bastão grande
1 régua de 30cm
3 lápis pretos
1 pasta com elástico fina 40cmx24cm
Novatos: 1 pasta prendedor Clip File/Yes Office AZUL - tamanho 355°240°20mm

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
➢ Reunião de Pais 3° ao 5° ano: 16/01/2019, das 16h às 17h, entrada pelo portão 3.
➢ Início das aulas: 21/01.
➢ Todo material deverá ser identificado com o nome e ano do aluno, principalmente lancheira,
garrafa de água (squeeze) e agasalho.
➢ Cadernos e revistas deverão ser também identificados e entregues à professora no primeiro dia
de aula.
“O fim da educação não é outro senão ajudar ao crescimento das pessoas e isto exige critérios e
objetivos bem definidos, compreensão e firmeza ao mesmo tempo. O verdadeiro amor aos que
educamos torna possível este equilíbrio, difícil, mas necessário, entre a flexibilidade e a firmeza, entre
a suavidade e a exigência.” (NMPE 120)

Praça da Bandeira, 11 – Centro – Mogi Mirim/SP
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LISTA DE MATERIAL DE PAPELARIA 2019
4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MATERIAIS ADQUIRIDOS PELA FAMÍLIA
1 gibi
1 revista Coquetel Picolé (não há especificidade do volume a ser adquirido)
1 minidicionário da Língua Portuguesa (caso ainda não tenha)
3 cadernos brochurão capa dura 96 folhas (Abertura: Minhas Atividades)
1 caderno brochura pequeno 50 folhas (Língua Inglesa)
1 flauta doce soprano - modelo Germânico - marca Yamaha
1 calculadora
1 caderno para escrita musical
1 caixa de giz de cera (fino) 12 cores
1 tesoura sem ponta
1 apontador com depósito
2 canetas esferográficas (azul e vermelha)
1 caneta marca-texto
1 caixa de lápis de cor 12 cores
1 estojo de caneta hidrocor 12 cores
1 estojo com zíper (com três divisões)
1 tubo de cola branca
1 borracha branca
1 cola em bastão grande
1 régua de 30cm
3 lápis pretos n° 2
1 pasta com elástico fina 40cmx24cm
1 pasta polionda 5cm de largura
Novatos: 1 pasta prendedor Clip File/Yes Office
355°240°20mm

TRANSPARENTE

- tamanho

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
➢ Reunião de Pais 3° ao 5° ano: 16/01/2019, das 16h às 17h, entrada pelo portão 3.
➢ Início das aulas: 21/01.
➢ Todo material deverá ser identificado com o nome e ano do aluno, principalmente lancheira,
garrafa de água (squeeze) e agasalho.
➢ Cadernos e revistas deverão ser também identificados e entregues à professora no primeiro dia
de aula.
“O fim da educação não é outro senão ajudar ao crescimento das pessoas e isto exige critérios e
objetivos bem definidos, compreensão e firmeza ao mesmo tempo. O verdadeiro amor aos que
educamos torna possível este equilíbrio, difícil, mas necessário, entre a flexibilidade e a firmeza, entre
a suavidade e a exigência.” (NMPE 120)

Praça da Bandeira, 11 – Centro – Mogi Mirim/SP
19 38620102 – www.colegioimaculada.com.br

LISTA DE MATERIAL DE PAPELARIA 2019
5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MATERIAIS ADQUIRIDOS PELA FAMÍLIA
1 gibi
1 revista Coquetel Picolé (não há especificidade do volume a ser adquirido)
1 minidicionário da Língua Portuguesa (caso ainda não tenha)
1 caderno de 100 folhas (Matemática)
1 caderno de 10 matérias (para os demais componentes curriculares)
1 calculadora
1 caixa de giz de cera (fino) 12 cores
1 tesoura sem ponta
1 apontador com depósito
2 canetas esferográficas (azul e vermelha)
1 caneta retroprojetor ponta fina preta
1 caixa de lápis de cor 12 cores
1 estojo de caneta hidrocor 12 cores
1 tubo de cola branca
1 borracha branca
1 cola em bastão grande
1 régua de 30cm
3 lápis pretos n° 2
1 pasta com elástico fina 40cmx24cm
1 pasta polionda 5cm de largura
1 pacote de Creative Paper
Novatos: Adquirir - 1 Pasta Prendedor (Marca YES - Que não precisa furar) Vertical Ofício - Personalizada - Tamanho
- 241 x 356 x 18mm
Arquivar provas - (cor transparente) - Devidamente etiquetada com nome e ano/Turma do(a) aluno(a)

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
➢ Reunião de Pais 3° ao 5° ano: 16/01/2019, das 16h às 17h, entrada pelo portão 3.
➢ Início das aulas: 21/01.
➢ Todo material deverá ser identificado com o nome e ano do aluno, principalmente lancheira,
garrafa de água (squeeze) e agasalho.
➢ Cadernos e revistas deverão ser também identificados e entregues à professora no primeiro dia
de aula.
“O fim da educação não é outro senão ajudar ao crescimento das pessoas e isto exige critérios e
objetivos bem definidos, compreensão e firmeza ao mesmo tempo. O verdadeiro amor aos que
educamos torna possível este equilíbrio, difícil, mas necessário, entre a flexibilidade e a firmeza, entre
a suavidade e a exigência.” (NMPE 120)
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LISTA DE MATERIAL DE PAPELARIA 2019
6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MATERIAIS ADQUIRIDOS PELA FAMÍLIA
Sugestão: 1 caderno universitário = LP(2); M(2); C(1); G(1); H(1); ER(1); E(1); LI(1); A(1).
Língua Portuguesa
● 1 minidicionário da Língua Portuguesa (caso ainda não tenha)
● 1 pasta com elástico simples
Matemática
● 1 transferidor 180º; 1 compasso; 1 esquadro
Ciências
● 1 pasta catálogo preta , com 20 plásticos resistentes, devidamente etiquetada com o nome,
ano e número do aluno
● 1 jaleco branco de manga longa para uso no laboratório
(Modelo vigente, disponível em Valkas Confecções - Rua Santa Cruz, 222, fone: 3862-2212)
Arte
● 1 tesoura sem ponta, 1 tubo de cola branca (não comprar bastão), 1 caixa de lápis de cor,
1 lápis preto HB, 1 borracha macia, 1 régua de 30 cm, 1 estojo de canetas hidrográficas,
1 caneta FINEPEN da Faber Castell ou similar, 2 blocos de papel canson A4 de 140/m2,
1 pasta catálogo com 20 plásticos resistentes, 1 bloco de papel Color Set colorido.
Novatos: Adquirir - 1 Pasta Prendedor (Marca YES - Que não precisa furar) Vertical Ofício - Personalizada Tamanho - 241 x 356 x 18mm. Na (cor fumê) - Devidamente etiquetada com nome e ano/Turma do(a) aluno(a)

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
➢ Reunião de Pais 6° ao 9° ano: 17/01/2019, das 19h30 às 21h, entrada pelo portão 3.
➢ Início das aulas: 21/01.
➢ Todo material deverá ser identificado com o nome e ano do aluno.

“O fim da educação não é outro senão ajudar ao crescimento das pessoas e isto exige critérios e
objetivos bem definidos, compreensão e firmeza ao mesmo tempo. O verdadeiro amor aos que
educamos torna possível este equilíbrio, difícil, mas necessário, entre a flexibilidade e a firmeza, entre
a suavidade e a exigência.” (NMPE 120).
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LISTA DE MATERIAL DE PAPELARIA 2019
7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

LISTA DA PAPELARIA - MATERIAIS ADQUIRIDOS PELA FAMÍLIA
Sugestão: 1 caderno universitário = LP(2); M(2); C(1); G(1); H(1); ER(1); E(1); LI(1); A(1).
Língua Portuguesa
● 1 minidicionário da Língua Portuguesa (caso ainda não tenha).
● 1 pasta com elástico simples
Matemática
● 1 transferidor 180º; 1 compasso; 1 esquadro
Ciências
● 1 pasta preta (catálogo), com 20 plásticos resistentes, devidamente etiquetada com o
nome, ano e número do aluno
● 1 jaleco branco de manga longa para uso no laboratório
(Modelo vigente, disponível em Valkas Confecções - Rua Santa Cruz, 222, fone: 3862-2212)
Arte
● 1 tesoura sem ponta, 1 tubo de cola branca (não comprar bastão), 1 caixa de lápis de cor, 1
lápis preto HB, 1 borracha macia, 1 régua de 30 cm, 1 estojo de canetas hidrográficas,
1 caneta FINEPEN da Faber Castell ou similar, 2 blocos de papel canson A4 de 140/m2,
1 pasta catálogo com 20 plásticos resistentes, 1 bloco de papel Color Set colorido.
Novatos: Adquirir - 1 Pasta Prendedor (Marca YES - Que não precisa furar) Vertical Ofício - Personalizada Tamanho - 241 x 356 x 18mm. Na (cor amarela) - Devidamente etiquetada com nome e ano/Turma do(a) aluno(a)

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
➢ Reunião de Pais 6° ao 9° ano: 17/01/2019, das 19h30 às 21h, entrada pelo portão 3.
➢ Início das aulas: 21/01.
➢ Todo material deverá ser identificado com o nome e ano do aluno.
“O fim da educação não é outro senão ajudar ao crescimento das pessoas e isto exige critérios e
objetivos bem definidos, compreensão e firmeza ao mesmo tempo. O verdadeiro amor aos que
educamos torna possível este equilíbrio, difícil, mas necessário, entre a flexibilidade e a firmeza, entre
a suavidade e a exigência.” (NMPE 120).
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LISTA DE MATERIAL DE PAPELARIA 2019
8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

LISTA DA PAPELARIA - MATERIAIS ADQUIRIDOS PELA FAMÍLIA
Sugestão: 1 caderno universitário = LP(2); M(2); C(1); G(1); H(1); ER(1); F (1); E(1); LI(1); A(1).
Língua Portuguesa
● 1 minidicionário da Língua Portuguesa (caso ainda não tenha)
● 1 pasta com elástico simples
Matemática
● 1 transferidor
Ciências
● 1 pasta preta (catálogo), com 20 plásticos resistentes, devidamente etiquetada com o
nome, ano e número do aluno
● 1 jaleco branco de manga longa para uso no laboratório
(Modelo vigente, disponível em Valkas Confecções - Rua Santa Cruz, 222, fone: 3862-2212)
Arte
● 1 tesoura sem ponta, 1 tubo de cola branca (não comprar bastão), 1 caixa de lápis de cor, 1
lápis preto HB, 1 borracha macia, 1 régua de 30 cm, 1 estojo de canetas hidrográficas,
1 caneta FINEPEN da Faber Castell ou similar, 2 blocos de papel canson A4 de 140/m2,
1 pasta catálogo com 20 plásticos resistentes, 1 bloco de papel Color Set colorido.
Novatos: Adquirir - 1 Pasta Prendedor (Marca YES - Que não precisa furar) Vertical Ofício - Personalizada Tamanho - 241 x 356 x 18mm. Na (cor transparente) - Devidamente etiquetada com nome e ano/Turma do(a)
aluno(a)

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
➢ Reunião de Pais 6° ao 9° ano: 17/01/2019, das 19h30 às 21h, entrada pelo portão 3.
➢ Início das aulas: 21/01.
➢ Todo material deverá ser identificado com o nome e ano do aluno.
“O fim da educação não é outro senão ajudar ao crescimento das pessoas e isto exige critérios e
objetivos bem definidos, compreensão e firmeza ao mesmo tempo. O verdadeiro amor aos que
educamos torna possível este equilíbrio, difícil, mas necessário, entre a flexibilidade e a firmeza, entre
a suavidade e a exigência.” (NMPE 120)
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LISTA DE MATERIAL DE PAPELARIA 2019
9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
LISTA DA PAPELARIA - MATERIAIS ADQUIRIDOS PELA FAMÍLIA
Sugestão: 1 caderno universitário = LP(1); M(1); C(1); G(1); H(1); ER(1); F (1); E(1); LI(1); A(1).
Língua Portuguesa
● 1 minidicionário da Língua Portuguesa (caso ainda não tenha)
● 1 pasta com elástico simples
Matemática
● 1 transferidor
Ciências
● 1 pasta preta (catálogo), com 20 plásticos resistentes, devidamente etiquetada com o
nome, ano e número do aluno(a).
● 1 Jaleco branco de manga longa para uso no laboratório.
(Modelo vigente, disponível em Valkas Confecções - Rua Santa Cruz, 222, fone: 3862-2212)
Arte
● 1
1
1
1

tesoura sem ponta, 1 tubo de cola branca (não comprar bastão), 1 caixa de lápis de cor,
lápis preto HB, 1 borracha macia, 1 régua de 30 cm, 1 estojo de canetas hidrográficas,
caneta FINEPEN da Faber Castell ou similar, 2 blocos de papel canson A4 de 140/m2,
pasta catálogo com 20 plásticos resistentes, 1 bloco de papel Color Set colorido.

Novatos: Adquirir - 1 Pasta Prendedor (Marca YES - Que não precisa furar) Vertical Ofício - Personalizada Tamanho - 241 x 356 x 18mm. Na (cor azul) - Devidamente etiquetada com nome e ano/Turma do(a) aluno(a)

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
➢ Reunião de Pais 6° ao 9° ano: 17/01/2019, das 19h30h às 21h, entrada pelo portão 3.
➢ Início das aulas: 21/01.
➢ Todo material deverá ser identificado com o nome e ano do aluno.
“O fim da educação não é outro senão ajudar ao crescimento das pessoas e isto exige critérios e
objetivos bem definidos, compreensão e firmeza ao mesmo tempo. O verdadeiro amor aos que
educamos torna possível este equilíbrio, difícil, mas necessário, entre a flexibilidade e a firmeza, entre
a suavidade e a exigência.” (NMPE 120)

