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COLÉGIO CATÓLICA TIMÓTEO 
Educação Infantil ao Ensino Médio 

Uma nova marca, para um novo tempo! 

Timóteo 

MATERIAL INDIVIDUAL 

▪ 01 garrafinha para tomar água (fazer higienização desta diariamente) 

▪ 01 muda de roupa (para trocar caso haja necessidade) 

▪ 01 revista para recorte (Caras, Isto É, Veja, Manequim, Casa e Decoração, etc) 

▪ 03 cadernos de 96 folhas, sem pauta, capa dura encapados com plástico na cor vermelha 

(para tarefas e atividades) 

▪ 01 pasta catálogo preta com 100 plásticos grossos para PORTFÓLIO (deverá vir encapada na 

cor vermelha com uma foto da criança na capa a escolha da família) 

▪ 01 pasta de plástico de 2 cm com aba elástica transparente (para deveres de casa) bem 

resistente e de qualidade 

▪ 01 pasta maleta escolar de 4 cm de plástico transparente com elástico (biblioteca)  

▪ 02 lápis de escrever (a família deverá conferir diariamente e fazer reposição sempre que 

necessário) 

▪ 02 borrachas grandes, brancas e macias (a família deverá conferir diariamente e fazer 

reposição sempre que necessário) 

▪ 01 apontador de lápis com depósito 

▪ 01 apontador para lápis Jumbo 

▪ 03 caixas de massa para modelar 12 cores 

▪ 02 caixas GRANDES de gizão de cera 

▪ 02 caixas de lápis de cor JUMBO 12 cores (grande) 

▪ 01 caixa de lápis aquarelável 12 cores 

▪ 02 tubos de cola branca de 100g 

▪ 01 tubo de cola glitter (qualquer cor) 

▪ 01 tesourinha sem ponta, bem resistente e de qualidade (identificar/gravar o nome do 

aluno) 

▪ 01 pacote de olhinhos de plástico 7mm 

▪ 01 camisa GRANDE de malha de adulto, que esteja em desuso, para pintura 

▪ 05 cartelas de adesivos com imagens pequenas (coração, estrela, bichinhos e etc)  

▪ 01 porta-retrato simples, 15x21 (acabamento liso, de madeira) - Loja de aviamento 

▪ 01 cx. de chá com 4 divisórias MDF, lisa (simples) – 12x12x5cm  (Loja de aviamento) 

▪ 01 baldinho (estilo de pipoca), liso (capacidade 1 litro) 

▪ 02 lixas de unha simples   

 

Para Atividades do Livro Bernoulli   

▪ 02 folhas de EVA com glitter (1 vermelho e 1 dourado) 

▪ 02 folhas de cartolina (quaisquer cores, sendo duas diferentes) 

▪ 02 folhas de colorset (quaisquer cores, sendo duas diferentes) 

▪ 02 folhas de papel crepon (quaisquer cores, sendo duas diferentes) 
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▪ 02 pacotes papel “filipinho” fluorescente 

▪ 01 pacote de papel chamequinho branco ou qualquer outra cor. 

▪ 01 folha de papel AP 

▪ 01 vidro de tinta guache – 250 ml (qualquer cor) 

▪ 01 fita crepe 18mmx50 

▪ 01 durex colorido (qualquer cor)  

▪ 01 novelo de lã pequeno 40g (qualquer cor) – Loja de aviamento   

 

BRINQUEDOS 

▪ 01 SOLETRANDO ou ABC forma palavras ou brincando com as letras 

▪ 01 jogo de encaixe colorido – Multi blocks Color  

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: TODOS OS MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL DEVERÃO SER NOMINAIS. 

UNIFORME ESCOLAR – USO OBRIGATÓRIO 

▪ Camiseta de uniforme padrão da Católica de Timóteo (manga curta ou regata) 

▪ Bermuda ou calça de uniforme padrão da Católica de Timóteo (tactel) 

▪ Short ou short-saia feminino 

▪ Calçado: tênis. 

▪ Não será permitido uso de blusas baby look, calças legging, minissaias e chinelos. 

 

UNIFORME PARA AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA - USO OBRIGATÓRIO 

▪ Camiseta de uniforme padrão da Católica de Timóteo (manga curta ou regata) 

▪ Bermuda ou calça de uniforme padrão da Católica de Timóteo (tactel) 

▪ Calçado: tênis. 

▪ Não será permitido uso de blusas baby look, calças legging, minissaias e chinelos. 

 

 

ATENÇÃO! A bolsinha/estojo será utilizada na escola para as atividades em sala e em 

casa para as tarefas enviadas. 
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Endereços para aquisição do uniforme: 

▪ GRIF Uniformes: R. Quinze de Novembro, 197 - LOJA 3 - Centro, Timóteo - MG, 35180-010  

▪ Biani Uniformes: Av. Gov. José de Magalhães Pinto, 1142 - Loja 06 - Giovanini, Cel. Fabriciano - 

MG, 35170-097 

 

OBRAS LITERÁRIAS 

1º Semestre 2º Semestre 

Livro: Bichodário 

Autor(a): Telma Guimarães 

Editora: FTD 

Livro: Amar Diferente Mente 

Autor(a): Alessandra Oliveira 

Editora: Formato Editora BH 

 

LIVROS DIDÁTICOS 

 
LIVROS DIDÁTICOS - SISTEMA BERNOULLI DE ENSINO - Edição 2023 - Reformulado  

➢ Coleção Principal Sistema de Ensino Bernoulli – Educação Infantil - 5 anos   

➢ iPlay 5 

 

O kit de livros didáticos é composto por livros impressos e material digital da plataforma “Meu 

Bernoulli”. A aquisição do material didático concederá ao estudante uma chave para acesso ao 

material digital. 

Atenção! A aquisição dos livros didáticos será pelo portal Gennera. O tutorial para pedidos dos 

livros será enviado posteriormente. 

 

INÍCIO DAS AULAS: 01 DE FEVEREIRO DE 2023 

 


