LISTAGEM DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DE USO INDIVIDUAL
EDUCAÇÃO INFANTIL 2019
MATERNAL I – 1° SEMESTRE 2019
Início das aulas – 11/02/2019

Quantidade
Descrição de material
01 pacote
Algodão
01
Bloco de sulfite A3 com timbre (20 folhas por bloco)- a ser adquirido na
tesouraria do CSJ.
01
Caixa organizadora Dimensões: 457x 326x138mm grande Box baixa, já
etiquetada com o nome da criança (para fraldas, lenço e pomada). Pedimos
que respeitem as dimensões, pois os nichos do banheiro são próprios para
tal.
01
Camiseta usada tamanho P adulto para trabalhos com tinta
02 tubos
Cola de tenaz branca 110g
01
Copo plástico (com alças)
01 rolo
Durex largo
02 rolos
Fita crepe marrom
01 rolo
Fita dupla face (larga)
100 folhas
Folha sulfite colorida A4 (1 pacote)
01 pacote
Forminha de brigadeiro laminada nº 04
02
Fotos 10x15 da criança
01 caixa
Gizão de cera grosso (caixa com 6 cores)
03
Grampos trilho de plástico
02
Jogos pedagógicos, sendo 01 de encaixe (tipo lego) e 01 outro (quebracabeça, de montar, bloquinhos, etc). Este material será utilizado ao longo do
ano como estratégia para estímulo à concentração, criatividade e
cooperação. Se a família desejar, será devolvido ao final do ano letivo.
01 pacote
Lantejoulas grande (cores vivas)
01
Livro de literatura para faixa etária - a ser adquirido na Feira Literária
promovida pelo CSJ, conforme lista disponibilizada pela professora.
1 folha
Lixa (folha)
01 pote
Massinha de modelar
01
Novelo de lã
01 pacote
Palitos de picolé pontas arredondadas (pacote)
01 folha
Papel cartão colorido (cores vivas)
01
Papel crepom colorido (cores vivas)
01 folha
Papel Paraná
01
Pasta de acetato com elástico (fininha para folha A4).
01
Pasta Polionda Tamanho A3
01
Pincel (broxa)
01
Pincel nº 02

01
01 pacote
01
½ metro
½ metro
02 potes
01

Pote de plástico, colher de pau, panela com tampa, loucinha, baldinho de
areia, forminhas para areia, pá, boneca de plástico e carrinhos. (01 unidade
de cada, podendo ser objetos que tenham em casa).
Pratos de papelão cru nº 03
Rolo de pintura pequeno
Tecido (qualquer cor)
Tecido cru
Tinta Guache 250ml

Toalha de banho infantil, lençol, travesseiro, cobertor pequeno no inverno,
rolo de plástico para embalar a roupa suja.
Materiais que devem estar diariamente na mochila:
Agenda Escolar (Fornecida pelo Colégio) – repelente de insetos – protetor solar –
Nécessaire com escova e creme dental – 2 trocas de roupa completas, não
necessariamente deve ser uniforme.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
• Reunião de pais do Maternal I, II e III: 05/02/2019, às 19h, no Salão Nobre do CSJ.
• Entrega dos Materiais Didático-pedagógicos – 07 de fevereiro de 2019:
Turmas Matutinas: 07h30min às 11h
Turmas Vespertinas: 13h30min às 17h.
• Todas as peças de roupas e demais objetos da criança deverão estar sempre
identificados.
• Esta lista refere-se ao primeiro semestre letivo. No segundo semestre, será
disponibilizada nova lista conforme a necessidade de cada turma.
• O uso do uniforme escolar é obrigatório. O uniforme pode ser adquirido nas lojas A
Colegial, Coisa de Criança e Maju.
• Início das aulas: 11/02/2019.

SUGESTÕES DE LOCAIS DE COMERCIALIZAÇÃO DOS MATERIAIS DIDÁTICOS 2019:
LIVRARIAS CATARINENSE
A COLEGIAL
Shopping Itajaí
Rua Cônego Thomaz Fontes, 208
Fone: (47) 3083-9232
Fone: (47) 3349-3092
itajai@livrariascatarinense.com.br a-colegial@hotmail.com
ELLOS PAPELARIA E INFORMÁTICA
Rua Tijucas, 164 / Fone: 3348-3919 / ellosloja@ellos.inf.br

DOMPEL LTDA
Av. 7 de Setembro, 720
Fone: (47)3348-3396
vendas@dompel.com.br

