
 
 

Lista de Materiais e Livros 2023 
 

 

INÍCIO DO ANO LETIVO: 14 DE FEVEREIRO DE 2023 
 

 

Educação Infantil – Pré Nível 2 – 5 a 6 anos de idade 

 

1 tinta guache 250ml, escolher uma cor entre:  amarelo, azul, vermelho, preto, branco e verde.   
1 caixa massa de modelar com 12 cores 
1 tubo de cola 90g  1 cola gliter  1 caixa de cola colorida (6 unidades) 
1 anilina, escolher uma cor entre:  amarelo, azul, vermelho, preto, branco e verde.   
1 refil de cola quente fino 
1 refil de cola quente grossa 
1 caneta permanente 2.0mm (preta) 
1 folha de papel crepom   
1 folha de E.V.A., escolher uma cor entre:  amarelo, azul, vermelho, preto, branco e verde.   
20 folhas de desenho A4 180g 
50 folhas coloridas (cores variadas) 
20 folhas de ofício 
10 folhas tamanho A3 
10 sacos plásticos ofício, com furo 
1 livro de história infantil adequado para a idade   
1 jogo durável (memória, quebra-cabeça, encaixe, blocos, ...)  
1 caixa de lápis de cor grande com 12 cores 
1 caixa de giz de cera  
1 estojo de canetas hidrocor com 12 cores  
2 lápis, 1 borracha macia,1 apontador com depósito e 1 estojo 
1 tesoura de metal sem ponta     
1 pincel n° 12 (grande) 
1 folha de lixa n°. 100 
1 caixa para a organização dos materiais, de forma individual na medida, 27cm x 12cm 
1 encadernação de 40 folhas de desenho A4 (180g) com pasta para carregar 
1 fita larga transparente ou fita crepe  
1 pasta para avaliação semestral (adquirir na secretaria do Colégio)  
1 camiseta grande para usar na hora de pintar, com nome, ou avental 
1 pano para limpar pincéis  
1 necessaire com escova de dente e pasta de dente, toalha e copinho 
1 toalha e 1 guardanapo, para lanche 
 

OBS: Materiais e uniformes devem estar identificados com o nome do aluno. 

   

* Entrega de material escolar para a professora: dia 13 / 02 / 2023, das 13h15min às 

17h25min. 
 

* Agenda. Toda a comunicação Colégio/família será feita através do App Rede ICM Comunica 

(ClipEscola).   
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* Confecção de Uniformes:  

>>Siclei Modas (51 98594-9473; 99915-1560);  

>>Hobby Schoe (99655-8727);   

>>Confecções Guth (3564-2007, 51 998038161) 

 

 

AQUISIÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO 

 

1.  POSITIVO ENGLISH SOLUTION (Língua Inglesa): 

● Livros: PES Kids (Positivo English Solution – G5 – Level B) 

Link de acesso: https://lojanaescola.com.br/colegioimaculadaconceicaoredeicm 

 

 

 

VOCÊ TEM FRETE GRÁTIS ATÉ O DIA 17 DE JANEIRO DE 2023. 

 

Livros serão enviados ao Colégio e entregues ao aluno, no início das aulas. 

 

https://lojanaescola.com.br/colegioimaculadaconceicaoredeicm

