
                      
 

LISTA DE MATERIAL - MATERNAL II - 2022 
 

 
Entrega de material: 01/02/2022 - das 15h às 17h. 
 
Início do ano letivo: 02/02/2022  

 
Todo material individual e uniforme devem ser identificados (nome e turma). 
OBS: Sugerimos a aquisição de material de qualidade para o bom desempenho da atividade escolar. 
 

MATERIAL 
 
 

01 Caixa de cola colorida com glitter 01 Pacote de papel A4 branco 60k (50 fls) 
01 Caixa de giz de cera grosso (Meu primeiro giz) 01 Pacote de folha colorida (50 fls fluorescente) 
04 Caixas de massinha de modelar 12 cores 01 Pacote de papel color set A4 60k (50 fls) 
01 Caixa de Canetão Hidrográfica 12 Cores 02 Pacotes de papel A3 branco (50 fls) 
02 Caixas de Cola colorida 6 unidades 01 Pacote de papel A3 colorido (50 fls) 
01 Vidro de cola 500ml  02 Folhas de papel crepom   
01 Pacote de Palito de picolé colorido (50 unid) 01 Rolo de lã (cor variada) 
01 Rolo de pintura 01 Lixa tamanho A4 
01 Pincel nº 20 01 Agenda 2022 
01 caixa de tinta guache 15ml 6 cores 02 Jogos pedagógicos para 2 a 3 anos. (Blocos, argolas, 

brinquedos de encaixe, quebra-cabeça de madeira, 
lego peças grandes) 

1,20m de americano cru 

 
OBS: Durante o ano letivo, poderão ser pedidos 
outros materiais. Havendo necessidade, o material 
deve ser resposto. 

Lancheira:  
Um guardanapo de tecido com nome, 1 garrafinha para 
água e o lanche. 

Manter diariamente na mochila: roupa íntima, um conjunto de uniforme completo com nome, 1 pacote de lenço 
umedecido e fraldas.  
 

 
 

LIVROS 
 

- Livros Paradidáticos:  
1ª Etapa: O livro da mamãe - Todd Parr - Editora Panda Book 

2ª Etapa: O livro da gratidão - Todd Parr - Editora Panda Book 
 
 
 

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)                              

 


