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

REF: LISTA DE MATERIAL - MINIMATERNAL - 2019
1 Esponja pequena para banho (macia dos dois lados e
sem personagem)
1 Pincel nº 20 grosso (série 815)
1 Rolinho de espuma para
pintura (com cabo
resistente)
5 Vidros de tinta para tecido - 37 ml
5 Vidros de tinta acrílica brilhante – 37ml
3 Colas gliter
1
3 Potinhos de massa de modelar (azul, verde e amarelo)
1 Baldinho para areia
1
2 Anilinas comestíveis
2 Rolo de durex colorido
1 Camiseta na cor branca um número maior
(identificada com o nome) para o Projeto de Leitura
“Ciranda de Livros”.

1,5 Metro de tecido “algodão cru”
1 Metro de fita de cetim (largura 5 cm)
6 Pacotes de algodão (de bolinha)
1 Pacote de bexigas (24 unidades)
1 Sabonete líquido infantil (identificado com o nome)
Pomada contra assaduras (identificada com o nome)
1 Copinho com tampa (identificado com o nome)
Brinquedo de puxar (identificado com o nome)
1 Travesseiro pequeno com fronha (identificado com o nome)
1 Caixa de cola colorida
1 Embalagem de amaciante 2 litros (vazia e higienizada)
1 Lata de leite em pó (vazia e higienizada)
1 Camiseta dois números maior (identificada com o
nome), para atividades de pintura.

Observações:
● Os materiais, tintas e massas de modelar serão utilizados durante todo o ano letivo, então
verifiquem as datas de validade dos mesmos antes da aquisição.
● Trazer, diariamente, na mochila: fralda, troca de roupa, tênis, toalha de banho e escova para
cabelo.
● Todos os materiais devem estar identificados com o nome e ano escolar da criança.
● A Agenda 2019 será oferecida pela Rede Filhas de Jesus e deverá ser utilizada pelo aluno, durante o
ano.

MATERIAL RATEADO
O material rateado (de uso individual) foi orçado e coube a cada aluno o valor de R$ 165,00 com pagamento em duas
parcelas, sendo:
1 boleto bancário com vencimento em fevereiro de 2019, no valor de R$ 82,50.
1 boleto bancário com vencimento em agosto de 2019, no valor de R$ 82,50.

LEMBRETES:
● Reunião de Pais: 16/1/2019, quarta-feira, às 16h. Entrada pelo portão do Ensino Fundamental.
Obs.: Reunião individual com professora e entrega de materiais individuais – Será agendada nessa data.
●

Período de adaptação: 21,22,23 de janeiro, das 16h às 17h; 24, 25 e 28 de janeiro, das 14h às 15h;
29 de janeiro das 13h às 15h.

●

Início das aulas: 30/1/2019, das 12h45 às 17h30.
Praça da Bandeira, 11 – Centro - Mogi Mirim/SP - Fone (19) 3862 0102
www.colegioimaculada.com.br - www.filhasdejesus.org.br

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

REF: LISTA DE MATERIAL - MATERNAL I - 2019
1 Esponja pequena (macia dos dois lados e sem
personagem)
1 Pincel nº 20 grosso (série 815)
1 Rolinho de espuma para pintura (com cabo resistente)
1 Lixa nº 3
1 Rolo de durex colorido
4 Vidros de tinta para tecido - 37 ml
4 Vidros de tinta acrílica brilhante – 37ml (azul, amarelo,
vermelho e verde).
2 Colas gliter
1 Anilina comestível
1 Estojo de cola colorida
1 Estojo de pintura a dedo
1 Estojo de canetinha hidrográfica gigante – 12 cores

1 Camiseta branca um número maior (identificada
com o nome) para o Projeto de Leitura “Ciranda
de Livros”.
1 Metro de fita de cetim (largura 5 cm)
4 Pacotes de algodão (tipo bolinha – para quem
usa fralda)
1 Pacote de bexigas (24 unidades)
1 Sabonete líquido infantil (identificado com o nome)
1 Pomada contra assaduras (identificada com o
nome – para quem usa fralda)
1 Copinho com tampa (identificado com o nome)
1 Travesseiro pequeno com fronha (identificado com
o nome)

1 Brinquedo de puxar
1 Camiseta dois números maior (identificada com o
nome), para atividades de pintura.
4 Potinhos de massa de modelar (azul, amarelo,
verde e vermelho).
1 Baldinho para areia

Observações:
●
●
●
●

Os materiais, tintas e massas de modelar serão utilizados durante todo o ano letivo, então
verifiquem as datas de validade dos mesmos antes da aquisição.
Trazer, diariamente, na mochila: fralda, troca de roupa, tênis, toalha de banho, escova para cabelo,
um porta escova de dente com uma escova de dente e um tubo de creme dental infantil.
Todos os materiais devem estar identificados com o nome e ano escolar da criança.
A Agenda 2019 será oferecida pela Rede Filhas de Jesus e deverá ser utilizada pelo aluno, durante o
ano.

MATERIAL RATEADO
O material rateado (de uso individual) foi orçado e coube a cada aluno o valor de R$ 165,00 com pagamento em duas
parcelas, sendo:
1 boleto bancário com vencimento em fevereiro de 2019, no valor de R$ 82,50.
1 boleto bancário com vencimento em agosto de 2019, no valor de R$ 82,50.

LEMBRETES:
●

Reunião de Pais: 16/1/2019, quarta-feira, às 15h. Entrada pelo portão do Ensino Fundamental.

Obs.: Reunião individual com professora e entrega de materiais individuais – Será agendada nessa data.
●

Período de adaptação: 21,22,23 de janeiro, das 16h às 17h; 24 e 25 de janeiro, das 14h às 15h; 28
de janeiro das 13h às 15h.

●

Início das aulas: 29/1/2019, das 12h45 às 17h30.
Praça da Bandeira, 11 – Centro - Mogi Mirim/SP - Fone (19) 3862 0102
www.colegioimaculada.com.br - www.filhasdejesus.org.br

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

REF: LISTA DE MATERIAL - MATERNAL II - 2019
1 Rolinho de espuma para pintura (com cabo resistente)
1 Esponja pequena para banho grossa (macia dos dois
lados e sem personagem)
1 Pincel nº 20 grosso (série 815)
1
1
1
1
1
1
2

Estojo de canetinhas hidrográficas gigante (12 cores)
Estojo de pintura a dedo
Caixa de gizão de cera
Caixa de lápis de cor triangular jumbo (12 cores)
Lápis preto triangular “jumbo” nº 2 (de escrever)
Pasta para folha tamanho A4 (com alça - maleta)
Colas Gliter

4 Potinhos de massa de modelar (azul, verde, vermelho
e amarelo)

1 Lixa nº 3
1 Tinta relevo
1 Camiseta dois números maior (identificada com o
nome), para atividades de pintura
1 Rolo de durex colorido
1 Revista para recorte
1 Pacote de bexigas (24 unidades)
1 Baldinho para areia
2 Vidros de tinta para tecido - 37ml
2 Vidros de tinta acrílica – 37ml
1 Camiseta branca um número maior (identificada
com o nome) para o Projeto de Leitura “Ciranda de
Livros”.
Material Didático:
Projeto “VIRA E MEXE”- Nível 1 (Educação Infantil),
1ª edição, 2015
Autora: Regina Nogueira Borella
Editora: Saraiva

Observações:
● Os materiais, tintas e massas de modelar serão utilizados durante todo o ano letivo, então
verifiquem as datas de validade dos mesmos antes da aquisição.
● Trazer, diariamente, na mochila: um uniforme completo, uma toalha de banho, uma
garrafa para água (tipo squeeze), um porta escova de dente com uma escova de dente e
um tubo de creme dental infantil.
● Todos os materiais devem estar identificados com o nome e ano escolar da criança.
● A Agenda 2019 será oferecida pela Rede Filhas de Jesus e deverá ser utilizada pelo aluno,
durante o ano.

MATERIAL RATEADO
O material rateado (de uso individual) foi orçado e coube a cada aluno o valor de R$ 129,00, com
pagamento em duas parcelas, sendo:
1 boleto bancário com vencimento em fevereiro de 2019, no valor de R$ 64,50.
1 boleto bancário com vencimento em agosto de 2019, no valor de R$ 64,50.
LEMBRETES:
●

Reunião de Pais: 16/1/2019, quarta-feira, às 13h30. Entrada pelo portão do Ensino Fundamental.

Obs.: os materiais didático-pedagógicos do aluno deverão ser entregues nessa ocasião, incluindo o livro
didático. Os alunos precisam iniciar o ano letivo com os materiais para o trabalho pedagógico.
●

Período de adaptação: dia 17 de janeiro, das 13h30 às 14h30.

●

Início das aulas: 21/1/2019, das 12h45 às 17h30.
Praça da Bandeira, 11 – Centro - Mogi Mirim/SP - Fone (19) 3862 0102
www.colegioimaculada.com.br - www.filhasdejesus.org.br

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

REF: LISTA DE MATERIAL - PRÉ I - 2019
2 Lápis preto triangular “jumbo” nº 2 (de escrever)
1 Borracha com proteção
1 Apontador com lixeira, para lápis grosso - jumbo
1 Tesoura sem ponta (pequena)
1 Estojo de canetinhas hidrográficas gigante (12 cores)
1 Caixa de gizão de cera (12 cores)
1 Caixa de lápis de cor gigante triangular – jumbo
(12 cores)
1 Estojo de pintura a dedo
1 Vidro de tinta para tecido - 37ml

1 Pincel nº 16 (série 815)
1 Esponja
1 Estojo de duas divisórias com zíper
1 Tinta relevo
1 Revista para recorte
1 estojo de aquarela
1 Camiseta dois números maior (identificada com o
nome), para atividades de pintura
1 Baldinho para areia
1 Pasta para folha tamanho A4 (com alça - maleta)

1 Vidro de tinta acrílica – 37ml
1 Tubo de cola de 90g

1 Cola Gliter
1 Camiseta branca um número maior (identificada
com o nome) para o Projeto de Leitura “Ciranda de
Livros”.
Material Didático:
Projeto “VIRA E MEXE”- Nível 2 (Educação Infantil),
1ª edição, 2015
Autora: Regina Nogueira Borella
Editora: Saraiva

4 Potinhos de massa de modelar (azul, verde, vermelho
e amarelo)

Observações:
● Os materiais, tintas e massas de modelar serão utilizados durante todo o ano letivo, então
verifiquem as datas de validade dos mesmos antes da aquisição.
●

Trazer, diariamente, na mochila: um uniforme completo, uma garrafa para água (tipo squeeze), um
porta escova de dente com uma escova de dente e um tubo de creme dental infantil.

●

Todos os materiais devem estar identificados com o nome e ano escolar da criança.

●

A Agenda 2019 será oferecida pela Rede Filhas de Jesus e deverá ser utilizada pelo aluno, durante o
ano.

MATERIAL RATEADO
O material rateado (de uso individual) foi orçado e coube a cada aluno o valor de R$ 129,00, com
pagamento em duas parcelas, sendo:
1 boleto bancário com vencimento em fevereiro de 2019, no valor de R$ 64,50.
1 boleto bancário com vencimento em agosto de 2019, no valor de R$ 64,50.
LEMBRETES:
● Reunião de Pais: 15/1/2019, terça-feira, às 16h. Entrada pelo portão do Ensino Fundamental.
Obs.: os materiais didático-pedagógicos do aluno deverão ser entregues nessa ocasião, incluindo o livro
didático. Os alunos precisam iniciar o ano letivo com os materiais para o trabalho pedagógico.
● Período de adaptação: dia 17 de janeiro, das 13h30 às 14h30.
● Início das aulas: 21/1/2019, das 12h45 às 17h30.

Praça da Bandeira, 11 – Centro - Mogi Mirim/SP - Fone (19) 3862 0102
www.colegioimaculada.com.br - www.filhasdejesus.org.br

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

REF: LISTA DE MATERIAL - PRÉ II - 2019
1 Estojo com zíper (com três divisórias)
1 Caixa de lápis de cor gigante triangular (12 cores)
1 Estojo de canetinhas hidrográficas grossas
“jumbo” (12 cores).
4 Lápis preto triangular “jumbo” nº 2 (de escrever)
1 Apontador com depósito, compatíveis com o lápis.
1 Tesoura sem ponta (de bom corte)
1 Borracha branca com proteção

3 Etiquetas pequenas brancas (lisas) 23 x 72mm
1 Estojo de aquarela
1 Lixa

1 Pincel nº 12 (série 456)
1 Tubo de cola 90g

1 Revista para recorte
1 Caixa de cola colorida
1 Pasta c/ elástico (fina)
1 Camiseta branca um número maior (identificada com o
nome) para o Projeto de Leitura “Ciranda de Livros”.
1 Baldinho para areia
2 Potes de 500gr de massa de modelar.

1 Cola grande em bastão
1 Cola Gliter

1 Caixa de pintura a dedo
1 Vidro de tinta acrílica – 37ml

1 Camiseta dois números maior (identificada com o
nome), para atividades de pintura

1 Vidro de tinta para tecido- 37ml
Material Didático:

Projeto “VIRA E MEXE”- Nível 3 (Educação Infantil),
1ª edição, 2015
Autora: Regina Nogueira Borella
Editora: Saraiva
Observações:
● Os materiais, tintas e massas de modelar serão utilizados durante todo o ano letivo, então
verifiquem as datas de validade dos mesmos antes da aquisição.
●

Trazer, diariamente, na mochila: um uniforme completo, uma garrafa para água (tipo squeeze), um
porta escova de dente com uma escova de dente e um tubo de creme dental infantil.

●

Todos os materiais devem estar identificados com o nome e ano escolar da criança.

●

A Agenda 2019 será oferecida pela Rede Filhas de Jesus e deverá ser utilizada pelo aluno, durante o
ano.

MATERIAL RATEADO
O material rateado (de uso individual) foi orçado e coube a cada aluno o valor de R$ 129,00, com
pagamento em duas parcelas, sendo:
1 boleto bancário com vencimento em fevereiro de 2019, no valor de R$ 64,50.
1 boleto bancário com vencimento em agosto de 2019, no valor de R$ 64,50.
LEMBRETES:
● Reunião de Pais: 15/1/2019, terça-feira, às 15h. Entrada pelo portão do Ensino Fundamental.
Obs.: os materiais didático-pedagógicos do aluno deverão ser entregues nessa ocasião, incluindo o livro
didático. Os alunos precisam iniciar o ano letivo com os materiais para o trabalho pedagógico.
● Período de adaptação: dia 17 de janeiro, das 14h45 às 15h45.
● Início das aulas: 21/1/2019, das 12h45 às 17h30.
Praça da Bandeira, 11 – Centro - Mogi Mirim/SP - Fone (19) 3862 0102
www.colegioimaculada.com.br - www.filhasdejesus.org.br

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

REF: LISTA DE MATERIAL – 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL/2019

1 Estojo com zíper (com quatro divisórias)

1 Tubo de cola branca (pequeno)

2 Lápis preto

1 Tubo de cola bastão (grande)

1 Apontador com depósito

1 Régua de 15 cm

1 Borracha branca com proteção

1 Pasta com elástico (fina)

1 Tesoura sem ponta

1 Caderno Brochurão – capa dura – 100 folhas
(Abertura: Minhas Atividades)

revista Coquetel Picolé – INFANTIL (Obs.: Os
exemplares são vendidos em bancas de revistas e não há
especificidade do volume a ser adquirido)
1

1 Caixa de lápis de cor - 12 cores

4 Potinhos de massa de modelar (vermelho, azul, verde
e amarelo)

1 Estojo de canetinhas hidrográficas – ponta fina – 12
cores

1 Cola gliter

1 Caixa de giz de cera (grosso) 12 cores

1 Lixa d’água

1 pincel nº 10 - série 815

1 Revista para recorte

1 Camiseta dois números maior (identificada com o
nome), para atividades de pintura

1 Camiseta branca dois números maior (identificada
com o nome) para o Projeto de Leitura “Ciranda de
Livros”

Observações:
● Os materiais e massas de modelar serão utilizados durante todo o ano letivo, então verifiquem as
datas de validade dos mesmos antes da aquisição.
●

Trazer, diariamente, na mochila: um uniforme completo, uma garrafa para água (tipo squeeze), um
porta escova de dente com uma escova de dente e um tubo de creme dental infantil.

●

Todos os materiais devem estar identificados com o nome e ano escolar da criança.

●

A Agenda 2019 será oferecida pela Rede Filhas de Jesus e deverá ser utilizada pelo aluno, durante o
ano.

LEMBRETES:
●

Reunião de Pais: 15/1/2019, terça-feira, às 13h30. Entrada pelo portão do Ensino Fundamental.

Obs.: os materiais individuais deverão ser entregues nessa ocasião. Os alunos precisam iniciar o ano
letivo com os materiais para o trabalho pedagógico.
●

Período de adaptação: dia 17 de janeiro, das 14h45 às 15h45. Entrada pelo portão do Ensino
Fundamental.

●

Início das aulas: 21/1/2019, das 12h45 às 17h30.
Praça da Bandeira, 11 – Centro - Mogi Mirim/SP - Fone (19) 3862 0102
www.colegioimaculada.com.br - www.filhasdejesus.org.br

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

REF: LISTA DE MATERIAL – 2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL/2019
1 caderno de espiral quadriculado 1x1 capa dura 100 folhas, formato: 203x280mm (Abertura:
Matemática)

1 caneta marca-texto (amarela)

1 caderno brochurão capa dura – 100 folhas 1 tesoura boa sem ponta
(Abertura: Minhas Atividades)
1 revista Coquetel Picolé – nível fácil (Obs.: Os

exemplares são vendidos em bancas de revistas e não
há especificidade do volume a ser adquirido)

1 régua de 15 cm e 1 régua de 30 cm

1 dicionário de Língua Portuguesa (sem capa
com zíper). Sugestão: Houaiss ou Aurélio (caso 1 cola em bastão (grande)
ainda não tenha)
1 caixa de giz-de-cera (fina) 12 cores

1 jogo de caneta hidrocor (fina) - 12 cores

4 lápis pretos

1 pasta com elástico (fina) 40cm x 24cm

1 tubo de cola branca (grande)

1 apontador com depósito

1 caixa de lápis de cor – 12 cores

1 pasta polionda de 5cm de largura

1 estojo com zíper (com três divisões)

1 pasta Clip File/Yes Office – Tamanho: 355o
240o20mm (Pasta Prendedor) – cor: amarela

1 borracha branca

1 estojo de tinta guache com 6 cores

1 caneta esferográfica colorida

1 pincel no 12 série 815

1 Camiseta branca dois números maior (identificada com o nome) para o Projeto de Leitura “Ciranda de
Livros”
Observações:
● Os materiais, tintas e massas de modelar serão utilizados durante todo o ano letivo, então
verifiquem as datas de validade dos mesmos antes da aquisição.
●

Trazer, diariamente, na mochila: um uniforme completo, uma garrafa para água (tipo squeeze), um
porta escova de dente com uma escova de dente e um tubo de creme dental infantil.

●

Todos os materiais devem estar identificados com o nome e ano escolar da criança.

●

A Agenda 2019 será oferecida pela Rede Filhas de Jesus e deverá ser utilizada pelo aluno, durante o
ano.

LEMBRETES:
●

Reunião de Pais: 15/1/2019, terça-feira, às 13h30. Entrada pelo portão do Ensino Fundamental.

Obs.: os materiais individuais deverão ser entregues nessa ocasião. Os alunos precisam iniciar o ano
letivo com os materiais para o trabalho pedagógico.
●

Período de adaptação: dia 17 de janeiro, das 16h às 17h. Entrada pelo portão do Ensino
Fundamental.

●

Início das aulas: 21/1/2019, das 12h45 às 17h30.
Praça da Bandeira, 11 – Centro - Mogi Mirim/SP - Fone (19) 3862 0102
www.colegioimaculada.com.br - www.filhasdejesus.org.br

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

REF: LISTA DE MATERIAL – PERÍODO INTEGRAL/2019
1 - Copinho com tampa ou squeeze

1 - Escova de cabelo

1 - Sabonete líquido infantil

1 - Chinelo de borracha

1 - Esponja para banho

1 - Travesseiro com fronha

1 - Shampoo / condicionador

1 - Lençol para cobrir

1 - Camiseta dois números maior (identificada
com o nome), para atividades de pintura.

1 - Manta ou cobertor

●

Trazer diariamente na mochila: troca de roupa (uniforme), toalha de banho, um porta
escova de dente com uma escova de dente e um tubo de creme dental infantil.

●

Todos os materiais devem estar identificados com o nome e ano escolar da criança.

Observações: * Alguns materiais para reposição serão solicitados no decorrer do ano.

Praça da Bandeira, 11 – Centro - Mogi Mirim/SP - Fone (19) 3862 0102
www.colegioimaculada.com.br - www.filhasdejesus.org.br

