
 

 

 

LISTA DE MATERIAL - MATERNAL II – 2019 

 

Entrega do material: Dias 01 e 04/02/2019, de 13h às 17h 

Início do ano letivo 05/02/19 

Todo material e uniforme, devem ser identificados (nome, ano, turma). 

 

MATERIAL 

 

01 Pasta catálogo com 20 plásticos 

01 Metro de americano cru 

02 Jogos pedagógicos para 2 a 3 anos. (Blocos, quebra cabeça, argolas, brinquedos de encaixe) 

01 Caixa de giz de cera (Meu primeiro giz)  

03 Potes de massa de modelar (cores variadas) 

01 Caixa de Canetão Hidrocor 12 Cores 

02 Pincéis nº 20 

01 Rolo de pintura 

02 Lixas tamanho A4 

02 Canetas de Retroprojetor - cor preta 

01 Pacote de pregador de roupa de madeira (12 unidades) 

01 Avental para trabalhos de Artes 

02 Pacotes de papel A3 60 Kg - 50 fls - 1Vermelho e 1 branco 

01 Pacotes de papel A4 Color Set 40 Kg - 50 fls - Vermelho 

01 Pacotes de papel colorido fluorescente A4 

01 Pote pequeno de lantejoula - VERMELHA grande 

02 Potes de tinta guache com efeito neon - 1 Laranja e 1 Branco 

02 Unidades de bastão de cola quente - fino 

01 Vidro de cola branca de 500g 

Na merendeira deve vir: um guardanapo de tecido com nome para forrar a mesinha, 1 copo para água e o lanche. 

Manter diariamente na mochila: roupa íntima, um uniforme completo com nome, 1 embalagem de lenço umedecido 

e fraldas. Uma sacola para roupa suja. 

 

OBS: Sugerimos a aquisição de material de qualidade para o bom desempenho da atividade escolar. 

 
 

LIVROS 
 

• SERÃO ADOTADOS 02 LIVROS DE LITERATURA NO DECORRER DO ANO, SENDO 1 POR SEMESTRE. 

 

 

UNIFORME ESCOLAR 
 

É OBRIGATÓRIO o uso do uniforme escolar completo para todos os alunos (as) desde o Maternal II a 3ª Série do 

Ensino Médio. É IMPORTANTE a identificação do uniforme. 

Fazem parte do Uniforme Escolar do CSJ: agasalho para o frio em Moleton e tactel, camisa e camiseta em malha de 

uso diário, calça e bermuda em tactel e helanca. Calçado: Tênis 

Observação: Trajar o Uniforme Escolar completo, sempre limpo e em bom estado. 

O Uniforme do CSJ se encontra à venda nos seguintes estabelecimentos: 
 

   Lojas Baby                                  Loja Ribamar 

 Rua Itajubá 475 - Floresta - 3444-4267     Pouso Alegre 1.109 - Floresta - 3224-2023 

 

 

 



 

                         

LISTA DE MATERIAL - MATERNAL III - 2019 

Entrega do material: Dias 01 e 04/02/2019, de 13h às 17h 

Início do ano letivo: 05/02/19 

Todo material e uniforme deve ser identificado (nome, ano, turma). Só aceitaremos cadernos Brochurão. 

Livros e cadernos devem ser encapados com plástico transparente e todo material individual deve ser identificado 

(nome, ano, turma). 
 

MATERIAL 
 

02 Cadernos brochurão sem pauta (Para Casa e Atividades de sala) 

01 Pasta Brasil c/ alça 

01 Pasta Catálogo (20 plásticos) 

02 Jogos pedagógicos para 2 a 3 anos. (Brinquedos de encaixe, quebra cabeça, jogo da memória, lego) 

01 Caixa de gizão de Cera Jumbo de 12 cores 

04 Caixas de massa de modelar 12 unidades 

01 Caixa de lápis de cor triangular para atividade de casa 

01 Caixa de canetinhas grossa de 12 cores 

02 Canetas retroprojetor cor preta 

01 Tesoura sem ponta 

01 Metro de Americano Cru 

02 Folhas de lixas pretas  

01 Rolo de pintura 

01 Pincel nº 18 

01 Pacote de palito de picolé colorido 

01 Avental para trabalhos de Artes 

01 Litro de cola branca 

01 Pacote de papel color set A3 60 Kg - Amarelo  

01 Pacote de papel color set A3 60 Kg - Branco  

01 Pacote de papel A4 Color Set 40 Kg - Amarelo 

01 Folha E.V.A - Amarelo  

01 Caixa de cola colorida com gliter 

02 Unidades de bastão de cola quente fina 

01 Vidro pequeno de lantejoula dourada grande 

02 Tinta Guache com efeito neon - Verde e Marrom 

10 Unidades de botão grande - Cor Opcional 

Na merendeira deve vir: um guardanapo de tecido com nome para forrar a mesinha, 1 copo para água e o lanche. 

Manter diariamente na mochila: roupa íntima, um uniforme completo com nome e 01embalagem de lenço 

umedecido.  

OBS: Sugerimos a aquisição de material de qualidade para o bom desempenho da atividade escolar. 
 

LIVROS 
 

 

• Verificar no site da Livro Fácil: www.livrofacil.com a partir do dia 10/12/18. As compras efetuadas 

ainda em dezembro terão isenção de frete. 

• SERÃO ADOTADOS 02 LIVROS DE LITERATURA NO DECORRER DO ANO, SENDO 1 POR SEMESTRE. 
 

 

UNIFORME ESCOLAR 
 

É OBRIGATÓRIO o uso do uniforme escolar completo para todos os alunos (as) desde o Maternal II a 3ª Série do 

Ensino Médio. É IMPORTANTE a identificação do uniforme. 

Fazem parte do Uniforme Escolar do CSJ: agasalho para o frio em Moleton e tactel, camisa e camiseta em malha de 

uso diário, calça e bermuda em tactel e helanca. Calçado: Tênis 

Observação: Trajar o Uniforme Escolar completo, sempre limpo e em bom estado. 

O Uniforme do CSJ se encontra à venda nos seguintes estabelecimentos: 
 

   Lojas Baby                                  Loja Ribamar 

 Rua Itajubá 475 - Floresta - 3444-4267     Pouso Alegre 1.109 - Floresta - 3224-2023 

http://www.livrofacil.com/


       

 
LISTA DE MATERIAL - 1º PERÍODO - 2019 

Entrega do material: Dias 01 e 04/02/2019, de 13h às 17h 

Início do ano letivo: 05/02/19 

Todo material e uniforme deve ser identificado (nome, ano, turma). Só aceitaremos cadernos Brochurão. 

Livros e cadernos devem ser encapados com plástico transparente e todo material individual deve ser identificado 

(nome, ano, turma). 
 

MATERIAL 

02 cadernos brochurão 60 folhas sem pauta/ formato 215mmx310mm (Atividade de Casa e Atividade de sala) 

01 Pasta Catálogo com 20 plásticos 

02 Jogos pedagógicos para 4 a 5 anos. (Blocos lógicos, quebra cabeça, jogo da memória, lego, alfabeto de madeira) 

01 Estojo contendo: 3 lápis preto jumbo (reposição de acordo com o uso) 

02 Caixas de lápis de cor JUMBO 12 CORES 

01 Caixa de giz de cera grosso de 12 cores 

01 Caixa de canetinhas grossa 12 cores 

01 Caneta retroprojetor preta 

01 Caneta para tecido (cor variada) 

01 Pincel nº 16 - série 266 

01 Vidro de cola branca 90g (Reposição de acordo com o uso) 

02 Borrachas grandes (branca) 

01 Tesoura sem ponta 

01 Apontador com diâmetro maior para lápis JUMBO com depósito 

01 Metro de Americano Cru 

03 Lixas pretas A4 

01 Rolo de pintura 

01 Pacote de pregador de roupa de madeira (12 unidades) 

01 Avental para trabalhos de Artes  

01 Pacote de papel ofício A3 - 60KG - Branco 

02 Pacotes de papel ofício A3 - 60KG - Verde 

01 Pacote de papel A4 Color Set 40 Kg - Laranja 

01 Folha E.V.A - Verde  

05 Unidades de saco plástico A4 

01 Pote de tinta guache 250ml - Amarelo 

01 Fitilho verde 

01 Vidro de lantejoula verde 

Na merendeira deve vir: um guardanapo de tecido com nome para forrar a mesinha, 1 garrafinha para água, um garfinho para o 

dia da fruta. 

Manter diariamente na mochila: roupa íntima, um uniforme completo com nome. 

OBS: Sugerimos a aquisição de material de qualidade para o bom desempenho da atividade escolar. 
 

LIVROS 
 

• Verificar no site da Livro Fácil: www.livrofacil.com a partir do dia 10/12/18. As compras efetuadas 

ainda em dezembro terão isenção de frete. 
 

• SERÃO ADOTADOS 02 LIVROS DE LITERATURA NO DECORRER DO ANO, SENDO 1 POR SEMESTRE. 
 

UNIFORME ESCOLAR 

É OBRIGATÓRIO o uso do uniforme escolar completo para todos os alunos (as) desde o Maternal II a 3ª Série do 

Ensino Médio. É IMPORTANTE a identificação do uniforme. 

Fazem parte do Uniforme Escolar do CSJ: agasalho para o frio em Moleton e tactel, camisa e camiseta em malha de 

uso diário, calça e bermuda em tactel e helanca. Calçado: Tênis 

Observação: Trajar o Uniforme Escolar completo, sempre limpo e em bom estado. 

O Uniforme do CSJ se encontra à venda nos seguintes estabelecimentos: 
 

   Lojas Baby                                  Loja Ribamar 

 Rua Itajubá 475 - Floresta - 3444-4267     Pouso Alegre 1.109 - Floresta - 3224-2023 

http://www.livrofacil.com/


 

                                    

LISTA DE MATERIAL - 2º PERÍODO - 2019 

Entrega do material: Dias 01 e 04/02/2019, de 13h às 17h 

Início do ano letivo: 05/02/19 

Todo material e uniforme deve ser identificado (nome, ano, turma). Só aceitaremos cadernos Brochurão. 

Livros e cadernos devem ser encapados com plástico transparente e todo material individual deve ser identificado 

(nome, ano, turma). 
 

MATERIAL 

03 Cadernos brochurão 60 folhas pautados (Atividade de casa e Atividade de sala) 215mmx310mm com pauta 

numerada 

01 Pasta Brasil 

01 Pasta Catálogo com 20 plásticos 

02 Jogos pedagógicos para 5 a 6 anos: (Blocos lógicos, quebra cabeça, jogo da memória, lego, alfabeto de madeira) 

01 Estojo contendo: apontador com depósito, 08 lápis sextavado nº 2 (reposição de acordo com o uso)  

01 Caixa de canetinhas grossa 12 cores 

01 Caixa de lápis de cor 24 cores 

01 Caixa de giz de cera de 12 cores 

04 Caixas de massa de modelar 12 unidades 

02 Vidros de cola branca  

03 Borrachas grandes (branca) 

01 Tesoura escolar 

02 Pinceis nº 14 e nº 8 

03 Lixas preta A4 

01 Metro Americano Cru 

01 Avental para trabalhos de Artes com nome 

01 Pacote de papel colorido fluorescente 

02 Pacotes de papel ofício A3 - 60KG - Branco e azul 

01 Pacote de papel Color set A4 - 40kg - Azul 

01 Pacote de papel sulfite A4 - Branco 

02 Folhas de papel laminado Amarelo 

01 Folha de cartolina - Vermelha 

02 Potes de tinta guache 250ml - 1 Azul turquesa e 1 preto 

01 Pote 100ml de tinta acrílica fosca artesanal 

01 Embalagem de forminha de doce 

10 unidades de botão grande 

01 caixa com 6 potes tinta guache neon de 15ml cada 

Na merendeira deve vir: um guardanapo de tecido com nome para forrar a mesinha, 1 copo para água e o lanche. 

Manter diariamente na mochila: roupa íntima, um uniforme completo com nome. 

OBS: Sugerimos a aquisição de material de qualidade para o bom desempenho da atividade escolar. 

LIVROS 
 

• Verificar no site da Livro Fácil: www.livrofacil.com a partir do dia 10/12/18. As compras efetuadas 

ainda em dezembro terão isenção de frete. 

• SERÃO ADOTADOS 02 LIVROS DE LITERATURA NO DECORRER DO ANO, SENDO 1 POR 

SEMESTRE. 
 

UNIFORME ESCOLAR 
 

É OBRIGATÓRIO o uso do uniforme escolar completo para todos os alunos (as) desde o Maternal II a 3ª Série do 

Ensino Médio. É IMPORTANTE a identificação do uniforme. 

Fazem parte do Uniforme Escolar do CSJ: agasalho para o frio em Moleton e tactel, camisa e camiseta em malha de 

uso diário, calça e bermuda em tactel e helanca. Calçado: Tênis 

Observação: Trajar o Uniforme Escolar completo, sempre limpo e em bom estado. 

O Uniforme do CSJ se encontra à venda nos seguintes estabelecimentos: 
 

   Lojas Baby                                  Loja Ribamar 

 Rua Itajubá 475 - Floresta - 3444-4267     Pouso Alegre 1.109 - Floresta - 3224-2023 

http://www.livrofacil.com/

