LISTA DE MATERIAL - 2º Período - 2022
Os livros adquiridos até o dia 10 de janeiro de 2022, serão entregues nos dias: 25 a 28 de janeiro.
Os estudantes devem estar com os livros desde a 1ª semana de aula.
Entrega de material: 01/02/2022 - das 15h às 17h
Início do ano letivo: 02/02/2022
Livros e cadernos devem ser encapados com plástico transparente e todo material individual e uniforme devem
ser identificados (nome, série).
OBS: Sugerimos a aquisição de material de qualidade para o bom desempenho da atividade escolar.

MATERIAL
04 Cadernos brochurão com pauta numerada (1,2,3 - 60fls) Tamanho 215mmx310mm - 01 Atividade de casa, 01
Atividade de sala, 01 Língua Inglesa e 01 Ensino Religioso.
02 Jogo pedagógico para 5 a 6 anos: (Blocos lógicos, jogo da memória, lego, alfabeto de madeira e jogos de
alfabetização, Ligue-ligue).
01 Estojo contendo:
01 apontador com depósito
03 lápis sextavado nº 2
01 Vidro de cola branca 90 g (sugestão cola gel)
01 Borrachas grandes (branca)
01 Tesoura escolar sem ponta com identificação
01 Caixa de canetinha hidrográfica grossa 12 cores
01 Caneta retroprojetor
01 Caixa de lápis de cor 24 cores
02 Pacotes de palito de picolé - 1 colorido e 1 natural
01 Caixa de giz de cera de 12 cores
01 Pincel chato nº 14
04 Caixas de massa de modelar 12 unidades
01 Caixa com 12 potes tinta guache de 15ml cada
01 Pacote de papel Color set A4 - 40kg – cores
01 Estojo com 6 cores tinta guache neon 15ml
variadas (50 fls)
01 Folha de cartolina laminada
01 Pacote de papel A3 40kg branco (50 fls)
01 Caixa de cola colorida 6 cores
01 Pacote de papel A3 40kg colorido (50 fls)
02 Vidros de lantejoula (cores variadas)
02 Folhas de Papel crepom (cores variadas)
01 Lixa tamanho A4
01 Pacote de papel A4 branco - 60 kg (50 fls)
01 Metro TNT (Qualquer cor)
01 Pacote de papel multiuso (Fluorescente)
1,20 de americano cru
OBS: Durante o ano letivo, poderão ser pedidos
Lancheira:
outros materiais. Havendo necessidade, o material
Um guardanapo de tecido com nome, 1 garrafinha para
deve ser resposto.
água e o lanche.
Manter diariamente na mochila: roupa íntima, um conjunto de uniforme completo com nome.
LIVROS
• www.livrarialoyola.com.br/convenios
Token: CSJBH2022
Coleção Bernoulli - 2º Período
- Vol. I - 1º Semestre
- Vol. II - 2º Semestre
- Cambridge Super Safari 5 Anos - Vol. Único
Livros Paradidáticos:
1ª Etapa: Tropicou...complicou - Autor: Simone Pedersen - Ed. Baobá
2ª Etapa: Ciranda das vogais - Autor: Zoé Rios - Ed. RHJ Livros
UNIFORME ESCOLAR
É obrigatório o uso do uniforme escolar completo, inclusive a blusa de frio e avental.
O Uniforme do CSJ se encontra à venda, na seguinte loja:
Hoffman - Silveira
R. Ilacir Pereira Lima, 506 - Loja 03 - Silveira (Atrás do BHFOR da Cristiano Machado)
Telefone: (31) 2514-4050 / 97135-3080 (WhatsApp)

