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

Quantidade
Descrição de material
02
Blocos de papel sulfite A3 com timbre (20 folhas por bloco) – a ser adquirido
na Tesouraria do CSJ.
03
Botões grandes
03
Botões pequenos
01
Brinquedo (ou jogo) pedagógico para esta faixa etária. Este material será
utilizado ao longo do ano como uma estratégia para estímulo à
concentração, criatividade e cooperação.
01
Broxa para pintura
01
Camiseta Adulto usada para trabalhos de Arte
01
Caneta de retroprojetor
01 estojo
Canetinha jumbo grossa
02 folhas
Cartolina (01 branca e 01 colorida)
01 caixa
Cola colorida (caixa com 6 unidades)
02 tubos
Cola tenaz branca – 110g
01
Copo plástico (com ou sem alças)
01 rolo
Fita adesiva (crepe marrom)
03 metros
Fita bebê
01 caixa
Gizão de cera – (caixa com 6 cores)
01 potinho Gliter (qualquer cor)
03
Grampos para pasta trilho de plástico
01 pacote
Lantejoulas grandes
01 caixa
Lápis de cor jumbo (caixa com 12 unidades)
01
Livro de literatura infantil – será indicado pela professora da turma e
adquirido na Feira Literária promovida pelo CSJ
02 potes
Massa de modelar (2 potes de cores diferentes)
01 pacote
Palito de picolé (arredondado)
02 folhas
Papel cartão colorido (qualquer cor)
01 bloco
Papel colorido criativo canson
01 folha
Papel crepom colorido (qualquer cor)
02 folhas
Papel dupla face colorido (qualquer cor)
01 folha
Papel Paraná
01 pacote
Papel vergê
01
Pasta de plástico Polionda tamanho A3
01
Pote de sorvete reutilizável
05
Pratos de papelão médio
01
Rolinho para pintura
01
Rolo de papel alumínio pequeno
½ metro
Tecido algodão cru

½ metro
Tecido estampado
01
Tesoura escolar sem ponta
02 potes
Tinta guache (pote de 250 ml - uma de cada cor)
01 potinho Tinta tecido – qualquer cor
01
Toalha de banho pequena (Leva para casa quando for usada)
Materiais que devem estar diariamente na mochila:

Agenda Escolar (Fornecida pelo Colégio) – Repelente de Insetos – Protetor Solar – Fralda (se
necessário) – Pomada contra assaduras – Lenço Umedecido – Nécessaire com escova e
creme dental – Uma troca de roupa completa.

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

