Caros Pais e/ou Responsáveis,
Bem-vindos ao ano letivo 2022 no Colégio dos Jesuítas!
Apresentamos a seguir a lista de materiais escolares para as turmas do Maternal III. Todo
o material deverá estar devidamente identificado com o nome do estudante.
MATERIAL COLETIVO
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

01 pacote de papel colorido – Tamanho A4.
02 lixas – Nº 100.
01 caixa de giz de cera retrátil.
04 tubos de cola branca*.
04 tubos de cola colorida*.
01 caixa com 6 unidades de tinta guache (neon)*.
01 pacote de palito de picolé – cor neutra.
01 pacote pequeno de algodão branco.
01 caixa de cotonetes.
01 pacote de prendedores de roupas (madeira).
01 folha de papel pardo.
02 placas de E.V.A (lisa, estampada e com glitter).
01 folha de papel camurça.
02 folhas de papel crepom.
04 potes de massinha de modelar (150g)*.
01 pacote de brinquedos para massinha ou modeladores.
01 caixa de giz de cera bastão.
01 pote de tinta guache (250ml)*.
01 pincel redondo broxinha.
01 pincel chato – número 20.
01 pacote de palito de picolé colorido.
01 pacote de forminha de papel colorida.
01 saquinho de olhos de papel – tamanho grande.
01 pacote de penas coloridas.
01 pacote de lacinhos.
Retalhos de pano.
01 caixa de camisa encapada.
01 lata de leite em pó (limpa e vazia).
02 bandejas de isopor (reutilizadas).
01 revista para recorte (atenção ao conteúdo).
01 caixa de gizão de cera.
01 conjunto de canetinha hidrocor – ponta grossa*.

* Observar a data de validade dos produtos indicados.
Observação: No decorrer do ano letivo, poderão ser solicitados títulos de livros paradidáticos.

Escolher 2 (dois) dos brinquedos da lista abaixo:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Kit “Monta lig” – tamanho grande.
Brinquedos de encaixar – tamanho grande.
Cubo didático.
Instrumentos musicais.
Quebra-cabeça com pinos.
Maleta de médico.
Relógio pedagógico.
Ferramentas.
Legos – tamanho grande.
Alimentos de plástico.
Panelinhas.
Fantasias.

Observação: todos os brinquedos acima deverão ser destinados a crianças de 3 anos de idade.
MATERIAL INDIVIDUAL (todos os itens deverão estar identificados com o nome completo da criança)
- 01 sacolinha de tecido contendo: 1 bermuda (azul marinho), 01 blusa (branca), 01 par de meias, 01 par

de chinelos, 01 cueca ou calcinha para possíveis imprevistos, - 1 toalha de lavabo para higiene (identificada com nome completo).
- 01 escova de dente.
- 01 mochila (identificada com o nome da criança)
- 01 tubo de creme dental (pequeno e funcional para a própria criança manusear).
- 01 guardanapo de tecido (para usar diariamente na hora do lanche).
- 01 camisa de malha grande (tamanho adulto) usada - para pintura.
- 01 garrafinha de água.
- 01 lancheira.
- 01 tela de pintura – Tamanho 20 x 30 cm.
Para as aulas de Natação:
-Touca.
-Sunga/Maiô.
-Óculos de natação.
-Toalha.
-Chinelo.
-Roupão (opcional).

OBSERVAÇÕES:
✓ O USO DO UNIFORME COMPLETO É OBRIGATÓRIO PARA TODAS AS ATIVIDADES NA ESCOLA.
✓ Calçado: tênis ou sandália preta ou de cor neutra, preferencialmente, e meias brancas.
✓ A escova, o creme dental, o guardanapo de tecido e a garrafa de água deverão vir diariamente na
lancheira.
✓ No primeiro dia, pedimos que enviem somente a lancheira.
✓ A entrega dos demais materiais deverá ocorrer no período de 31/01 a 02/02, das 13h00 às
18h00, no prédio do Espaço Imaculada.
*Os responsáveis deverão levar a criança até a sala de aula, local onde a buscarão no final da tarde.
O processo de adaptação do Maternal III 2022 será comunicado no primeiro Encontro FamíliaEscola.
Início das atividades para as turmas do Maternal III: 03/02/2022.

Caros Pais e/ou Responsáveis,
Bem-vindos ao ano letivo 2022 no Colégio dos Jesuítas!
Apresentamos a seguir a lista de materiais escolares para as turmas da Pré-escola I. Todo
o material deverá estar devidamente identificado com o nome do estudante.
MATERIAL COLETIVO
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

03 potes de massa de modelar (150g)*.
01 caixa de lápis de cor gigante triangular – 12 unidades.
01 apontador (para lápis gigante triangular).
01 borracha.
02 tubos de cola colorida (cores variadas)*.
03 tubos de cola branca*.
02 lixas nº 100.
03 envelopes de papel pardo – tamanho aproximado 250 x 350 mm.
01 caixa de gizão de cera.
01 conjunto de canetas hidrocor (jumbo)*.
01 pacote de palito de picolé colorido.
01 caixa (com 6 unidades) de guache neon.
01 pacote de folha A4 – colorido.
01 pacote de papel Multiformas (5 formas geométricas).
01 pacote de papel Scrapbook (A4 estampado).
01 lápis preto triangular grosso (jumbo).
01 caixa pequena de cotonete.
01 pacote pequeno de algodão.
01 pacote de pregador de roupas (madeira).
01 revista para recorte (atenção ao conteúdo).
02 rolos de durex colorido (cores variadas).
01 folha de papel pardo.
02 folhas de papel crepom (cores variadas).
01 folha de papel camurça.
02 placas de E.V.A (lisa, estampada e com glitter).
01 pacote de forminhas para massinha ou modeladores.
01 pote de tinta guache (250ml)*.
01 pincel redondo broxinha.
01 pincel chato – número 20.
01 pacote de forminhas de papel coloridas.
01 pacote de olhos móveis (tamanho grande).
01 pacote de boquinhas de papel.
01 pacote de penas coloridas.
01 pacote de lacinhos.

✓
✓
✓
✓

01 caixa de camisa encapada.
01 pacote de botão (tamanho grande).
01 cartela de adesivos alto relevo.
Retalhos de pano.

* Verificar a data de validade dos produtos indicados.
Observação: No decorrer do ano letivo, poderão ser solicitados títulos de livros paradidáticos.
Escolher 2 (dois) dos brinquedos da lista abaixo:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Instrumentos musicais.
Alimentos de plástico.
Maleta de médico.
Kit de salão de beleza.
Kit de panelinhas.
Kit de ferramentas.
Animais da fazendinha ou zoológico.
Jogos de encaixe.

Observação: todos os brinquedos acima deverão ser destinados a crianças de 4 anos de idade.
MATERIAL INDIVIDUAL (todos os itens deverão estar identificados com o nome completo da criança)
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

01 mochila (identificada com o nome da criança)
01 garrafinha de água.
01 lancheira.
01 sacolinha de tecido contendo: 1 bermuda (azul marinho), 01 blusa (branca), 01 par de meias,
01 par de chinelos, 01 cueca ou calcinha para possíveis imprevistos, 1 toalha de lavabo para
higiene - (identificada com nome completo).
01 escova de dente.
01 tubo de creme dental (pequeno e funcional para a própria criança manusear).
01 guardanapo de tecido (para usar diariamente na hora do lanche).
01 camisa de malha grande (tamanho adulto) usada - para pintura.
01 pasta plástica, tipo maleta, com alça (tamanho ofício/4cm), para deveres.
01 pasta porta documento em L transparente (incolor) para o dever do dia.
01 tesoura pequena, sem ponta (para canhotos, existe a adequada).
01 lousa mágica.
01 tela de pintura (tamanho 20 x 30 cm) – FAVOR IDENTIFICÁ-LA COM NOME COMPLETO DA
CRIANÇA.

OBSERVAÇÕES:
✓ O USO DO UNIFORME COMPLETO É OBRIGATÓRIO PARA TODAS AS ATIVIDADES NA ESCOLA.
✓ Calçado: tênis ou sandália preta ou de cor neutra, preferencialmente, e meias brancas.
✓ A escova, o creme dental, o guardanapo de tecido e a garrafa de água deverão vir diariamente na
lancheira.
✓ No primeiro dia, pedimos que enviem somente a lancheira.
✓ A entrega dos demais materiais deverá ocorrer no período de 31/01 a 02/02, das 13h00 às
18h00, no prédio do Espaço Imaculada.

*Os responsáveis deverão levar a criança até a sala de aula, local onde a buscarão no final da tarde.
O processo de adaptação da Pré-escola I 2022 será comunicado no primeiro Encontro Família-Escola.
Início das atividades para as turmas da Pré-Escola I: 03/02/2022.

Caros Pais e/ou Responsáveis,
Bem-vindos ao ano letivo 2022 no Colégio dos Jesuítas!
Apresentamos a seguir a lista de materiais escolares para as turmas da Pré-escola II. Todo
o material deverá estar devidamente identificado com o nome do estudante.
MATERIAL COLETIVO
✓ 01 pacote de papel para recorte, colagem e montagem (8 cores, A4, 75g/m² ou 120g/m²).
✓ 01 caixa de lápis de cor – 12 unidades (dar preferência às marcas que contenham lápis “cor de
pele” em diferentes tons).
✓ 03 envelopes de papel pardo – tamanho aproximado 250 x 350 mm.
✓ 01 caixa de gizão de cera – 12 unidades.
✓ 05 lápis pretos triangulares.
✓ 02 borrachas brancas.
✓ 01 conjunto de canetas hidrocor*.
✓ 02 apontadores.
✓ 01 esponja porosa pequena.
✓ 02 tubos de cola branca*.
✓ 03 potes de massa de modelar - 150g*.
✓ 01 pote de tinta acrílica.
✓ 01 caixa com 6 unidades de tinta guache*.
✓ 01 pincel (escolher entre os números 10, 14, 16 ou 20).
✓ 06 tubos de cola colorida sem glitter*.
✓ 02 pacotes de forminhas de papel (cores diversas, exceto branca).
✓ 01 pacote de palito de picolé.
✓ 01 folha de papel crepom.
✓ 01 tubo de cola bastão*.
✓ 02 revistas para recorte (atenção ao conteúdo).
✓ 02 gibis usados.
✓ 01 jornal usado (atenção ao conteúdo).
*Verificar a data de validade dos produtos indicados.
✓ Livro paradidático: O varal das letras
Autores: Donaldo Buchweitz e Ieda Silva
Ilustrações: Júnior Caramez
Editora: Ciranda Cultural
Observação: No decorrer do ano letivo, poderão ser solicitados outros títulos de livros paradidáticos.

Escolher 2 (dois) dos brinquedos da lista abaixo:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Jogos de encaixe.
Bonecos.
Quebra-cabeça.
Kit de ferramentas.
Animais da fazendinha ou zoológico.
Jogos de números.
Jogos de letras.
Jogos de montar.

Observação: todos os brinquedos acima deverão ser destinados a crianças de 5 anos de idade.
MATERIAL INDIVIDUAL (todos os itens deverão estar identificados com o nome completo da criança)
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

01 escova de dente.
01 tubo de creme dental (pequeno e funcional para a própria criança manusear).
01 guardanapo de tecido (para usar diariamente na hora do lanche).
01 sacolinha de tecido contendo: 1 bermuda (azul marinho), 01 blusa (branca), 01 par de meias,
01 cueca ou calcinha para possíveis imprevistos.
01 camisa de malha grande (tamanho adulto) e usada - para pintura.
01 pasta plástica, tipo maleta, com alça (tamanho ofício/4cm), para deveres.
02 pastas plásticas com aba e elástico (tamanho ofício/4cm) para guardar tarefas de sala.
01 pasta porta documento em L transparente (incolor) para o dever do dia.
01 tesoura pequena, sem ponta (para canhotos, existe a adequada).
01 mochila (identificada com o nome da criança) .
01 lupa pequena de acrílico (lupa de brinquedo).
01 garrafinha de água.
01 lancheira.

OBSERVAÇÕES:
✓ O USO DO UNIFORME COMPLETO É OBRIGATÓRIO PARA TODAS AS ATIVIDADES NA ESCOLA.
✓ Calçado: tênis ou sandália preta ou de cor neutra, preferencialmente, e meias brancas.
✓ A escova, o creme dental, o guardanapo de tecido e a garrafa de água deverão vir diariamente na
lancheira.
✓ No primeiro dia, pedimos que enviem somente a lancheira.
✓ A entrega dos demais materiais deverá ocorrer no período de 31/01 a 02/02, das 13h00 às
18h00, no prédio do Espaço Imaculada.
*Os responsáveis deverão levar a criança até a sala de aula, local onde a buscarão no final da tarde.
O processo de adaptação da Pré-escola II 2022 será comunicado no primeiro Encontro Família-Escola.
Início das atividades para as turmas da Pré-Escola II: 03/02/2022.

Caros Pais e/ou Responsáveis,
Bem-vindos ao ano letivo 2022 no Colégio dos Jesuítas!
Apresentamos a seguir a lista de materiais escolares para as turmas do 1º ano EF. Todo o material
deverá estar devidamente identificado com o nome do estudante.
O livro da editora FTD poderá ser adquirido através do link abaixo, com valor diferenciado para os
estudantes do Colégio dos Jesuítas ou em uma livraria de sua preferência.
Link de acesso ao FTD Com Você: https://www.ftdcomvoce.com.br/
Tutorial de explicação de uso do Portal FTD Com Você: https://bit.ly/3rVcxcw
Código da Escola: FTD22MGSDG
LIVROS - Os livros didáticos do Ensino Fundamental I são consumíveis, portanto, DEVEM SER NOVOS.
Ensino Religioso
✓ Diálogo Inter-religioso: 1 – 2017
Autores: Heloisa Silva de Carvalho e Jorge Silvino Cunha Neto
Editora: FTD
ISBN 9788596009881
Escolher 2 (dois) livros entre as coleções abaixo para a biblioteca de sala:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Coleção “Histórias emocionantes” – Editora Ciranda Cultural.
Coleção “Primeiras decisões” – Editora Scipione.
Coleção “Quando me sinto” – Editora Ciranda Cultural.
Coleção “O Pequeno Rinoceronte” – Editora Ciranda Cultural.
Coleção ”Sentimentos e Emoções” – Editora Pé da Letra.
Coleção “Histórias Fofas” – Editora Ciranda Cultural.
Coleção “Estrelinha” – Editora Ática.

Observação: No decorrer do ano letivo, poderão ser solicitados títulos de livros paradidáticos.
MATERIAL COLETIVO
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

02 revistas para recorte (atenção ao conteúdo).
02 revistas em quadrinhos.
02 lápis pretos.
02 tubos de cola bastão*.
02 tubos de cola branca*.
01 caixa de gizão de cera.
01 pacote de palito de picolé cru (100 unidades).
02 potes de tinta guache (250ml)*.

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

02 envelopes de papel pardo (meio ofício) – tamanho aproximado 185 x 248 mm.
02 envelopes de papel pardo – tamanho aproximado 340 x 240 mm.
01 pacote de papel – 24 folhas – formato A4 – 210 x 297 mm – 8 cores.
01 pacote de papel ofício colorido – A4.
01 cartela de adesivos (strass ou pérolas).
01 pacote de olhos móveis.
01 rolo de durex colorido.
20 botões – cores e tamanhos variados.
03 potes de massa de modelar (150g – cores variadas)*.
01 pacote de E.V.A. – folha A4 (cores variadas).
01 folha de E.V.A. com glitter – tamanho aproximado 60 x 40 cm.
01 folha de papel crepom.
01 folha de colorset.
02 lixas pretas para parede – espessura 220 ou 240 mm.

* Observar a data de validade dos produtos indicados.
Escolher 2 (dois) dos brinquedos da lista abaixo:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Jogos de encaixe.
Quebra-cabeça.
Jogos de tabuleiro.
Dominó de números.
Resta 1.
Brinquedo de sequência lógica.
Jogo da velha.
Jogo de formar palavras.
Jogo Cilada.
Jogo Cara a cara.
Jogo Quem sou eu?.

Observação: todos os brinquedos acima deverão ser destinados a crianças de 6 anos de idade.
MATERIAL INDIVIDUAL (todos os itens deverão estar identificados com o nome completo da criança)
✓
✓
✓
✓
✓
✓

01 toalha de mão para higiene pessoal e lanche.
01 escova de dente.
01 tubo de creme dental.
01 squeezer (garrafa para água).
01 camisa de malha grande e usada (para pintura).
01 estojo completo contendo: 01 caixa de lápis de cor, 01 borracha, 02 lápis pretos, 01 apontador,
01 tesoura pequena (sem ponta), 01 jogo de canetinhas, 01 cola bastão – evitar estojos grandes
e de lata.

✓ 02 cadernos brochurão (grande – sem pauta – 60 folhas) – Registros das aulas e Deveres de casa
(identificar com o nome completo da criança).
✓ 01 caderno brochurão (grande – com pauta – 60 folhas) (identificar com o nome completo da
criança).
✓ 04 pastas grampo trilho transparente.
✓ 01 pasta de plástico com elástico (tamanho A4 – 4cm).
ATENÇÃO:
✓ O material pessoal/individual deverá ser reposto ao longo do ano, de acordo com a necessidade.
OBSERVAÇÕES:
✓
✓
✓
✓

O USO DO UNIFORME COMPLETO É OBRIGATÓRIO PARA TODAS AS ATIVIDADES NA ESCOLA.
Calçado: tênis ou sandália preta ou de cor neutra, preferencialmente, e meias brancas.
A escova e o creme dental deverão vir diariamente na lancheira.
Sugerimos encapar cadernos e livros com plástico. O nome da criança deverá ser colocado por
fora.
✓ Para o primeiro dia, pedimos que enviem somente a lancheira.
✓ A entrega dos demais materiais deverá ocorrer no período de 31/01 a 02/02, das 13h00 às
18h00, no prédio do Espaço Imaculada.

Início das atividades para as turmas do 1º ano EF: 03/02/2022.

Caros Pais e/ou Responsáveis,
Bem-vindos ao ano letivo 2022 no Colégio dos Jesuítas!
Apresentamos a seguir a lista de materiais escolares para as turmas do 2º ano EF. Todo o material
deverá estar devidamente identificado com o nome do estudante.
O livro da editora FTD poderá ser adquirido através do link abaixo, com valor diferenciado para os
estudantes do Colégio dos Jesuítas ou em uma livraria de sua preferência.
Link de acesso ao FTD Com Você: https://www.ftdcomvoce.com.br/
Tutorial de explicação de uso do Portal FTD Com Você: https://bit.ly/3rVcxcw
Código da Escola: FTD22MGSDG
LIVROS - Os livros didáticos do Ensino Fundamental I são consumíveis, portanto, DEVEM SER NOVOS.
Língua Portuguesa:
Porta Aberta para o mundo: Língua Portuguesa 2
Autora: Isabella Carpaneda - São Paulo
Editora: FTD, 2019
ISBN: 7898683430398
Observação:
No decorrer do ano letivo, poderão ser solicitados títulos de livros paradidáticos.
Matemática:
Porta Aberta para o mundo: Matemática 2
1ª edição – São Paulo - 2019
Autores: Marília Ramos Centurión, Júnia La Scala Teixeira e Arnaldo Bento Rodrigues
Editora: FTD
ISBN 7898683430442
Ensino Religioso:
Diálogo Inter-religioso: 2 – 2017
Autores: Heloisa Silva de Carvalho e Jorge Silvino Cunha Neto
Editora: FTD
ISBN – 9788596009904
Geografia:
Porta Aberta para o mundo: Geografia 2
Autores: Edilson Adão Cândido da Silva e Laercio Furquim Junior
Editora: FTD – São Paulo - 2019
ISBN – 7898683430596
* Atenção ao ano de edição do livro pedido.

MATERIAL INDIVIDUAL (todos os itens deverão estar identificados com o nome completo da criança)
✓ 01 caderno de 80 folhas – pauta comum (grande) para Matemática – vertical – Capa cartão
suprema.
✓ 01 caderno de 80 folhas – pauta comum (grande) para Língua Portuguesa – vertical – Capa cartão
suprema.
✓ 01 caderno de 60 folhas – pauta comum (grande) para História/Geografia – vertical – Capa cartão
suprema.
✓ 01 caderno de 60 folhas – pauta comum (grande) para Ciências – vertical – Capa cartão suprema.
✓ 02 cadernos de 60 folhas – pauta comum (grande) para Dever de Casa – vertical – Capa cartão
suprema (Identificar os cadernos de Dever de Casa em: Dever de Casa 1 e Dever de Casa 2).
Obs.: Os cadernos não deverão ser em espiral nem conter decoração nas páginas.
✓ 01 pasta de plástico transparente – com elástico (fina) – para Deveres.
✓ 03 revistas Picolé.
✓ 01 estojo completo contendo: 01 caixa de lápis de cor, 02 borrachas, 04 lápis pretos, 01 tubo de
cola bastão, 01 apontador, 01 tesoura pequena (sem ponta); 01 régua de 20 cm; 01 caneta marca
texto – amarela.
✓ 01 pacote de palitos de picolé cru.
✓ Material dourado individual (madeira).
✓ 01 guardanapo de pano.
✓ 01 squeeze (garrafa de plástico
para água).
✓ 01 escova de dente.
✓ 01 tubo de creme dental.
MATERIAL COLETIVO
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

02 caixas de massa de modelar soft colorida.
01 pacote de papel color set colorido A4.
01 tubo de cola líquida.
01 tubo de cola bastão.
1 folha de cartolina preta ou branca.
1 pote pequeno de tinta guache.
1 pincel redondo.
1 pincel chato.
1 lixa de madeira número 220 ou um número maior.
1 folha de papel crepom.
1 folha de EVA.
1 folha de papel camurça.
1 caixa de giz de cera.

OBSERVAÇÕES:
✓ O USO DO UNIFORME COMPLETO É OBRIGATÓRIO PARA TODAS AS ATIVIDADES NA ESCOLA.
✓ Calçado: tênis ou sandália preta ou de cor neutra, preferencialmente, e meias brancas.
✓ A escova, o creme dental, o guardanapo de tecido e a garrafa de água deverão vir diariamente na
mochila.
✓ Sugerimos encapar cadernos e livros com plástico. O nome do(a) estudante e da disciplina
deverão ser colocados na capa.
✓ Para o primeiro dia de aula, pedimos que enviem somente o estojo e os cadernos.
✓ A entrega dos demais materiais deverá ocorrer no período de 31/01 a 02/02, das 13h00 às
18h00, no prédio do Espaço Imaculada.
Início das atividades para as turmas do 2º Ano do Ensino Fundamental: 03/02/2022

