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COMUNICADO 41 – 14 de Dezembro de 2018

Ed. Infantil / Integral

https://www.facebook.com/iguatemyjr/
E acompanhem o desenvolvimento dos seus filhos!!

Que
guardada
presente

neste

Natal

durante
nos

todo

corações

aquela

magia

o

esteja

ano,

daqueles

que

festejam o AMOR.
Que

não

apenas

seja

uma

comemoração, mas o início para uma
nova geração.
O Natal simboliza nova vida, pois
nele

comemoramos

o

nascimento

do

HOMEM que modificou a nossa maneira
de ver o mundo, trazendo-nos AMOR e
ESPERANÇA.
Que

neste

Natal

sejam

confraternizados todos os desejos de um
mundo melhor.
Que

todos

estabeleçam

um

novo

vigor de humanidade, e que nada seja
mais forte do que a UNIÃO daqueles
que brindam o afeto entre eles.

Boas Festas!

De 03 a 25 de Janeiro/2019
das 8h às 17h
Para participar, basta preencher a
ficha de inscrição em anexo
Alegria e diversão
garantidas!!!
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Previsão de início às aulas:
28 de janeiro de 2019

(consultar o site em janeiro/2019)

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Agradecemos a todos os pais e responsáveis que cumpriram os prazos e já
efetuaram a rematrícula, garantindo benefícios especiais e, mais que isso, a continuidade
de um ensino de excelência para seus filhos!
Informamos que AS VAGAS JÁ ESTÃO ABERTAS AO PÚBLICO EXTERNO E FILA
DE ESPERA, portanto, agende um horário para a realização de sua rematrícula, pois
completando as turmas não poderemos mais garantir a vaga de seu(a) filho(a).
Agradecemos a compreensão!!
Atenciosamente, a Coordenação.

iguatemy.com.br

INSCRIÇÃO “COLÔNIA DE FÉRIAS”
Eu..................................................................................., inscrevo ......................................................................................................
(Pai / Mãe / Responsável)

(aluno)

TURMA:................................................. , para frequentar a Colônia de Férias, na Unidade JR,
no período:
 INTEGRAL (8h às 17h)
 MEIO PERÍODO TARDE (13h30 às 17h)

ESPECIFICAR OS DIAS: ______________________________________________________________________

IMPORTANTE: O pagamento deverá ser efetuado à vista na hora da contratação do período/dias desejados.
Data ___ / ___ / ____

___________________________
Ass. do Responsável

___________________________
Telefone(s)

Esta Ficha de Inscrição deve ser completamente preenchida e entregue na recepção do Colégio Iguatemy Jr., até dia 17/12/18 –

ou com até cinco dias de antecedência dos dias/semanas pretendidos(as).
Qualquer dúvida entre em contato conosco: (12) 3921-5328
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MATERIAL ESCOLAR / 2019

BERÇÁRIO II
01 brinquedo pedagógico (adequado à faixa etária)

10 botões coloridos (grande)

08 placas de E. V. A. (nas cores: laranja, verde,

01 jogo de caneta hidrocor (12 cores – grossa)

vermelho, azul, rosa, branco, preto e amarelo)

01 caixa de meu 1º giz (giz de cera)

02 placas de E. V. A. com gliter (cores variadas)

01 pacote de algodão (formato bolinha)

05 folhas de color set (nas cores: verde, azul claro,

10 sacos plásticos transparentes (grosso) c/4 furos

amarelo, vermelho e preto)

01 pacote de sacos (tipo Ziploc – tamanho Grande)

05 folhas de papel cartão (nas cores: marrom,

02 pacotes de palitos de sorvete (cores variadas)

preto, branco, laranja e azul)

02 potes de massa de modelar

04 folhas de papel crepom (nas cores: amarelo,

01 pacote de pregador de roupa de madeira

verde, vermelho e laranja)

02 potes de gliter

05 folhas de sulfitão

01 pote de anilina comestível

02 folhas de papel laminado (cores variadas)

01 tela para pintura 30x40 cm

02 folhas de papel celofane

01 pincel batedor 465 nº06

01 pacote de papel dobradura (fluorescente)

01 pincel de espuma chato mousse nº02

01 pacote de papel ECO CORES TEXTURA VISUAL

01 camiseta adulto (Tam P), para servir de avental

2

A4 180 g/m

para aula de Arte

01 pacote de papel CANSON A4 120 g/m (branco)

10 pratos de papelão (médio)

01 novelo de lã

01 pacote de cotonetes

02 rolos de fita crepe (19x50)

01 pasta corrugada 2cm na cor azul

01 rolo de fita dupla face (12x30)

02 lixas de madeira grossa

01 rolo de barbante

02 mts de feltro (01 mt. de cada cor)

10 bastões (grosso) de cola quente

01 mt. de tecido para patch work

02 tubos de cola branca (90g)

03 mts. de T.N.T

01 pote de guache (250 ml) azul

02 mts. de plástico bolha

02 pares de cadarço colorido

01 DVD (virgem) capa de papel
01 pacote de penas coloridas
01 estojo de aquarela

05 pacotes de bolinha de gel
MATERIAL PARA FICAR NA MOCHILA
HIGIENE PESSOAL
01 nécessaire para colocar os objetos de higiene pessoal
01 escova de dente com protetor
01 creme dental
01 toalha de mão (para escovação)
01 pacote de lenço umedecido
01 saco de plástico ou tecido (roupa suja)
01 garrafa para água
01 troca de roupas completa (bermuda ou calça/ camiseta)
Fraldas.

OBS.: Os livros de leitura serão solicitados na primeira reunião de pais.
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MATERIAL ESCOLAR / 2019

INFANTIL I
01 brinquedo pedagógico (adequado à faixa etária)

10 botões coloridos (grande)

08 placas de E. V. A. (nas cores: laranja, verde,

01 jogo de caneta hidrocor (12 cores – grossa)

vermelho, azul, rosa, branco, preto e amarelo)

01 caixa de gizão de cera grande triangular

02 placas de E. V. A. com gliter (cores variadas)

01 caixa de lápis de cor gigante triangular (12 cores)

05 folhas de color set (nas cores: verde, azul claro,

C/APONTADOR

amarelo, vermelho e preto)

01 pacote de algodão (formato bolinha)

05 folhas de papel cartão (nas cores: marrom,

10 sacos plásticos transparentes (grosso) c/4 furos

preto, branco, laranja e azul)

01 pacote de sacos (tipo Ziploc – tamanho Grande)

04 folhas de papel crepom (nas cores: amarelo,

02 pacotes de palitos de sorvete (cores variadas)

verde, vermelho e laranja)

02 potes de massa de modelar

05 folhas de sulfitão

01 pacote de pregador de roupa de madeira

01 resma de papel sulfite (branca) A4

02 potes de gliter

02 folhas de papel celofane

01 tela para pintura 30x40 cm

01 pacote de papel dobradura (fluorescente)

01 pincel batedor 465 nº06

01 pacote de papel ECO CORES TEXTURA VISUAL

01 pincel de espuma chato mousse nº02

2

A4 180 g/m

01 camiseta adulto (Tam P), para servir de avental

01 pacote de papel CANSON A4 120 g/m (branco)

para aula de Arte

01 novelo de lã

10 pratos de papelão (médio)

02 rolos de fita crepe (19x50)

01 pacote de cotonetes

01 rolo de fita dupla face (12x30)

01 pasta corrugada 2cm na cor azul

01 rolo de durex colorido

02 lixas de madeira grossa

01 rolo de barbante

01 mt. de tecido estampado

10 bastões (grosso) de cola quente

03 mts. de T.N.T

02 tubos de cola branca (90g)

01 DVD (virgem) capa de papel
01 pacote de penas coloridas
01 estojo de aquarela

01 pote de guache (250 ml) verde
MATERIAL PARA FICAR NA MOCHILA
HIGIENE PESSOAL
01 nécessaire para colocar os objetos de higiene pessoal
01 escova de dente com protetor
01 creme dental
01 toalha de mão (para escovação)
01 pacote de lenço umedecido
01 saco de plástico ou tecido (roupa suja)
01 garrafa para água
01 troca de roupas completa (calcinha/cueca, bermuda ou
calça/ camiseta).

OBS.: Os livros de leitura serão solicitados na primeira reunião de pais.
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MATERIAL ESCOLAR / 2019

INFANTIL II
01 brinquedo pedagógico (adequado à faixa etária)

01 jogo de caneta hidrocor (12 cores – grossa)

08 placas de E. V. A. (nas cores: laranja, verde,

01 caixa de gizão de cera grande triangular

vermelho, azul, rosa, branco, preto e amarelo)

01 caixa de lápis de cor gigante triangular (12 cores)

02 placas de E. V. A. com gliter (cores variadas)

C/APONTADOR

05 folhas de color set (nas cores: verde, azul claro,

01 pacote de algodão (formato bolinha)

amarelo, vermelho e preto)

10 sacos plásticos transparentes (grosso) c/4 furos

05 folhas de papel cartão (nas cores: marrom,

02 pacotes de palitos de sorvete (cores variadas)

preto, branco, laranja e azul)

02 potes de massa de modelar

04 folhas de papel crepom (nas cores: amarelo,

01 pacote de pregador de roupa de madeira

verde, vermelho e laranja)

02 potes de gliter

05 folhas de sulfitão

01 tela para pintura 30x40cm

01 resma de papel sulfite (branca) A4

01 pincel chato nº20

02 folhas de papel celofane

01 rolinho de espuma para pintura

01 pacote de papel dobradura (fluorescente)

01 camiseta adulto (Tam P), para servir de avental

01 pacote de papel ECO CORES TEXTURA VISUAL

para aula de Arte

2

A4 180 g/m

10 pratos de papelão (médio)

01 pacote de papel CANSON A4 120 g/m (branco)

01 pacote de cotonetes

01 novelo de lã

01 pasta corrugada 2cm na cor verde

02 rolos de fita crepe (19x50)

02 lixas de madeira grossa

01 rolo de fita dupla face (12x30)

01 tesoura sem ponta

01 rolo de durex colorido

01 caneta permanente grossa (preta)

01 rolo de barbante

02 lápis grafite

10 bastões (grosso) de cola quente

01 borracha branca (macia)

02 tubos de cola branca (90g)

01 caderno de capa dura AZUL pequeno (50 folhas)

01 pote de guache (250 ml) verde

01 mt. de tecido estampado

01 jogo de letras móveis de plástico

03 mts. de T.N.T
01 DVD (virgem) capa de papel
01 pacote de penas coloridas
10 botões de tamanho grande
01 estojo de aquarela

MATERIAL PARA FICAR NA MOCHILA
HIGIENE PESSOAL
01 nécessaire para colocar os objetos de higiene pessoal
01 escova de dente com protetor/01 toalha de mão (p/
escovação)/ 01 creme dental
01 pacote de lenço umedecido
01 garrafa para água
01 saco de plástico ou tecido (roupa suja)
01 troca de roupas completa (calcinha/cueca, bermuda ou
calça/ camiseta).

OBS.: Os livros de leitura serão solicitados na primeira reunião de pais.
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MATERIAL ESCOLAR / 2019

INFANTIL III
01 brinquedo pedagógico (adequado à faixa etária)

01 jogo de caneta hidrocor (12 cores – grossa)

08 placas de E. V. A. (nas cores: lilás, verde,

01 caixa de gizão de cera grande triangular

vermelho, pele, rosa, branco, marrom e amarelo)

01 caixa de lápis de cor gigante triangular (12 cores)

02 placas de E. V. A. com gliter (cores variadas)

C/APONTADOR

05 folhas de color set (nas cores: laranja, azul

01 pacote de algodão (formato bolinha)

claro, amarelo, vermelho e marrom)

10 sacos plásticos transparentes (grosso) c/4 furos

05 folhas de papel cartão (nas cores: marrom,

02 pacotes de palitos de sorvete (cores variadas)

preto, branco, laranja e azul)

02 potes de massa de modelar

05 folhas de sulfitão

01 pacote de pregador de roupa de madeira

04 folhas de papel crepom (nas cores: amarelo,

02 potes de gliter

verde, vermelho e rosa)

01 tela para pintura 30x40 cm

01 resma de papel sulfite (branca) A4

01 pincel chato nº20

02 folhas de papel celofane

01 rolinho de espuma para pintura

01 pacote de papel dobradura (fluorescente)

01 camiseta adulto (Tam P), para servir de avental

01 pacote de papel ECO CORES TEXTURA VISUAL

para aula de Arte

2

A4 180 g/m

10 pratos de papelão (médio)

01 pacote de papel CANSON A4 120 g/m (branco)

02 lixas de madeira grossa

01 novelo de lã

01 pacote de cotonetes

02 rolos de fita crepe (19x50)

01 pasta corrugada 2 cm na cor amarela

01 rolo de fita dupla face (12x30)

01 caneta permanente grossa (preta)

01 rolo de durex colorido

03 lápis grafite

01 rolo de barbante

02 borrachas (branca) macias

10 bastões (grosso) de cola quente

01 tesoura sem ponta

02 tubos de cola branca (90g)

01 mt. de tecido estampado

01 pote de guache (250 ml)

03 mts. de T.N.T

01 jogo de letras móveis de plástico
01 estojo de aquarela

01 DVD (virgem) capa de papel
10 botões de tamanho médio
01 pacote de penas coloridas

MATERIAL PARA FICAR NA MOCHILA
HIGIENE PESSOAL
01 nécessaire para colocar os objetos de higiene pessoal
01 escova de dente com protetor
01 creme dental
01 toalha de mão (para escovação)
01 pacote de lenço umedecido
01 saco de plástico ou tecido (roupa suja)
01 garrafa para água
01 troca de roupas completa (calcinha/cueca, bermuda ou
calça/ camiseta).

OBS.: Os livros de leitura serão solicitados na primeira reunião de pais.
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MATERIAL ESCOLAR / 2019

INFANTIL IV
01 brinquedo pedagógico (adequado à faixa etária)

02 jogos de caneta hidrocor (12 cores – fina)

08 placas de E. V. A. (nas cores: lilás, verde,

02 caixas de giz de cera grande triangular

vermelho, pele, rosa, branco, marrom e amarelo)

02 caixas de lápis de cor 12 cores

02 placas de E. V. A. com gliter (cores variadas)

01 apontador com depósito

05 folhas de color set (nas cores: laranja, azul

01 pacote de algodão (formato bolinha)

claro, amarelo, vermelho e marrom)

10 sacos plásticos transparentes (grosso) c/4 furos

05 folhas de papel cartão (nas cores: marrom,

02 pacotes de palitos de sorvete (cores variadas)

preto, branco, laranja e azul)

02 potes de massa de modelar

05 folhas de sulfitão

01 pacote de pregador de roupa de madeira

04 folhas de papel crepom (nas cores: lilás,

02 potes de gliter

marrom, vermelho e branco)

01 tela para pintura 30x40 cm

01 resma de papel sulfite (branca) A4

01 pincel chato nº 20

02 folhas de papel celofane

01 rolinho de espuma para pintura

01 pacote de papel dobradura (fluorescente)

01 camiseta adulto (Tam P), para servir de avental

01 pacote de papel ECO CORES TEXTURA VISUAL

para aula de Arte

2

A4 180 g/m

10 pratos de papelão (médio)

01 pacote de papel CANSON A4 120 g/m (branco)

01 pacote de cotonetes

01 novelo de lã

01 pasta corrugada 2 cm na cor vermelha

02 rolos de fita crepe (19x50)

01 caneta permanente grossa (preta)

01 rolo de fita dupla face (12x30)

03 lápis grafite

01 rolo de durex colorido

02 borrachas (branca) macias

01 rolo de barbante

01 tesoura sem ponta

10 bastões (grosso) de cola quente

01 mt. de tecido estampado

02 tubos de cola branca (90g)

03 mts. de T.N.T

01 pote de guache (250 ml)
01 jogo de letras móveis de plástico

01 DVD (virgem) capa de papel
01 pacote de penas coloridas
01 estojo de aquarela

MATERIAL PARA FICAR NA MOCHILA
HIGIENE PESSOAL
01 nécessaire para colocar os objetos de higiene pessoal
01 escova de dente com protetor
01 creme dental
01 toalha de mão (para escovação)
01 pacote de lenço umedecido
01 saco de plástico ou tecido (roupa suja)
01 garrafa para água
01 troca de roupas completa (calcinha/cueca, bermuda ou
calça/ camiseta).

OBS.: Os livros de leitura serão solicitados na primeira reunião de pais.

