
 

Colégio Jesus Maria José, Escola de Amor e Conversão! 
 

                     
 

 

LISTA DE MATERIAL – 2019                            1º ANO – Ensino Fundamental I 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   

OBS.: - Todo material deverá ser etiquetado, encapado e com o nome do aluno. 
- Não será permitido o uso de corretivo (nem o de fita). 

 
AVISOS: 

 

 

☺ Uniformes: KENIA WEAR: Rua dos Expedicionários, Nº 392 – Centro - Fone: (35) 3721-3792 
 

☺ Início das aulas: 21/01/2019, das 13h ás 17h30 (Ensino Fundamental I – O portão será 
aberto ás 12h45 e fechado ás 13h10 e no final da aula será aberto ás 17h30 e fechado ás 17h45.)  
 

☺ Entrega de material: Os alunos do Ens. Fundamental I (1º ao 5º Ano), deverão entregar 
seus materiais nos dias 17 e 18/01/2019, no período da tarde a partir das 13h30 ás 16h30. 
 

☺ Reunião Inaugural com os Pais: Dia 05/02/2019, p/ Educação Infantil ao Ensino Médio - 
Acontecerá na Quadra Poliesportiva do Colégio Jesus Maria José ás 19h. 
 

☺ Qualquer dúvida procurar a Coordenadora Maria Theresa. 
 

 

Mantenedora: ASSOCIAÇÃO RELIGIOSA BENEFICENTE JESUS  MARIA JOSÉ           

CCoollééggiioo  JJeessuuss  MMaarriiaa  JJoosséé  
Rua Rio Grande do Sul, Nº 1.483 – Centro   
Poços de Caldas/ MG – CEP: 37.701 - 001 

CNPJ: 62.103.619/0003-40  
FONE: (35) 3722-2021 - CELULAR: (35) 99148-9603 (TIM) 

Site: www.cjmj.com.br – E-mail: secretaria.pc@institutojmj.org.br 
 

 

♣ 500 folhas de papel sulfite – A4   
♣ 01 caixa de tinta plástica (cola colorida) 
♣ 01 pincel para pintura – Tam. 18/ chato 
♣ 01 caixa de massa de modelar 
♣ 01 lixa d’água fina preta 
♣ 01 pasta de plástico com elástico  
(média/ marcar o nome) 
♣ 01 pasta de plástico com elástico  
(fina/ marcar o nome) 
♣ 03 pastas de plástico transparente  
(com dois furos) 
♣ 02 folhas de papel color set 
♣ 02 pacotes de color paper 
♣ 01 folha de papel scrapbook (não enrolar) 
♣ 01 revista para recortar 
♣ 02 gibis novos ou usados próprio para idade 
♣ 02 placas de E.V.A. 
♣ 20 saquinhos de celofane (12x20) 
♣ 01 agenda escolar (15X20)  
 
 
 
 

 

♣ 02 tubos de cola branca  
♣ 03 tubos de cola bastão 
♣ 01 caixa de giz de cera grosso 
♣ 01 jogo americano 
♣ 01 caixa de lápis de cor 
♣ 01 jogo de canetinhas hidrográficas 
♣ 01 tesoura sem ponta 
♣ 01 squeeze (com o nome) 
♣ 01 régua transparente e acrílica (20cm) 
♣ 01 régua geométrica 
♣ 04 lápis preto nº 2 
♣ 02 borrachas branca macia 
♣ 01 apontador com depósito 
♣ 02 cadernos grande de brochura capa dura - 96 
folhas  
♣ 01 caderno de desenho sem seda (Música)  
 

OBS.: Pode manter o caderno do ano anterior se 
estiver em bom estado (Música, Inglês e Artes) – 
Não é necessário arrancar as folhas do ano passado. 
 

 

http://www.cjmj.com.br/
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