
 
 

 

 
 

LISTA DE MATERIAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO CEJ – 2021 
 

INFANTIL 2 ( 3 anos) 
 
 

LISTA DE MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL E/OU DA TURMA 

01 foto da família ( moram na mesma residência) para mural da “ semana da adaptação” 01 

Brinquedo de parque 01 

Camisa de pintura ( camisa usada tamanho adulto)* 01 

Carrinho pequeno de metal 01 

Colas branca 37g ( bico fino) 02 

Estojo grande para lápis de cor ( penal)* 01 

Lápis de cor gigante (12 cores) identificar com nome cada item* 01 

Pasta com elástico (transparente fina)* 01 

Tela para pintura (20x30)* 01 

Toalha de rosto simples ( fica na escola) 01 

 
Na mochila 

Agenda da escola ( será entregue no início do ano 01 

Creme dental* 01 

Escova de dentes* 01 

Estojo para escova e creme dental* 01 

Garrafa para água (uso diário)* 01 

Troca de roupa* 01 

Os itens com asterisco (*) deverão ser identificados com o nome da criança 
 
Observações: 
 
01- Início das aulas: 04 de fevereiro/2021 (quinta-feira); 
02- Os materiais de uso individual e/ou da turma deverão ser trazidos no primeiro dia de aula. 
03- Favor não esquecer: identificar o uniforme 
04-A agenda do CEJ é de uso obrigatório e será entregue ao aluno no início do ano letivo, cujo o valor 
de R$ 27,50 será cobrado juntamente com a mensalidade do mês de março 2021 
05 – O material ANGLO será cobrado em 8 parcelas de R$ 60,00 de março a outubro/2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
LISTA DE MATERIAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO CEJ – 2021 

 
INFANTIL 3 ( 4 anos) 

 
 

LISTA DE MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL E/OU DA TURMA 

01 foto da família ( moram na mesma residência) para mural da “ semana da adaptação” 01 

Apontador com lixeira 01 

Borracha com capa de proteção 01 

Canetão para quadro branco  01 

Cola branca 37g ( bico fino) 02 

Canetinhas hidrográficas de ponta grossa* 12 cores 01 

Jogo educativo ou lógico ( quebra cabeça, ou sequencia lógica, ou pinos mágicos ou outro 
adequado à idade) 

01 

Lápis de cor gigante (12 cores) 01 

Lápis grafite preto nº 2 02 

Pastas com elástico (transparente fina) 01 

Penal (estojo) grande para guardar lápis e canetinhas  01 

Pincel chato para pintura nº 14 01 

Telas para pintura (20x30) 01 

Tesoura sem ponta* 01 

Tinta Guache 250 ml 01 

Quebra cabeça infantil de 12 a 50 peças ( peças maiores, apropriado para a idade) 01 

Camisa de pintura ( camisa usada tamanho adulto)* 01 

Na mochila 
Agenda da escola (será entregue no início do ano) 01 

Creme dental* 01 

Escova de dentes* 01 

Estojo para escova e creme dental* 01 

Garrafa (para água) uso diário* 01 

Troca de roupa* 01 

Os itens com asterisco (*) deverão ser identificados com o nome da criança 
 
Observações: 
 
01- Início das aulas: 04 de fevereiro/2021 (quinta-feira); 
02- Os materiais de uso individual e/ou da turma deverão ser trazidos no primeiro dia de aula. 
03- Favor não esquecer: identificar o uniforme 
04–A agenda do CEJ é de uso obrigatório e será entregue ao aluno no início do ano letivo, cujo o valor 
de R$ 27,50 será cobrado juntamente com a mensalidade do mês de março 2021 
05 – O material ANGLO será cobrado em 8 parcelas de R$ 60,00 de março a outubro/2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

LISTA DE MATERIAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO CEJ – 2021 
 

INFANTIL 4 ( 5 anos) 
 
 

LISTA DE MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL E/OU DA TURMA 

Apontador com lixeira  01 

Borracha  01 

Cola Gliter colorida 01 

Colas brancas 37g – bico fino 02 

Compactor Color - ponta fina  (12 cores ) – identificar com nome em cada 
item 

01 

Lápis de cor 12 cores ou  24 cores – identificar com nome em cada lápis 01 

Lápis grafite preto nº 2 02 

Papel criativo colorido 01 

Pastas com elástico (transparente fina) 02 

Penal (estojo) grande – para guardar lápis e canetinhas 01 

Pinça de coordenação ou quadro mágico  

Pincel chato para pintura nº 14 01 

Tela para pintura (20x30) 01 

Tesoura sem ponta (gravar o nome) 01 

Tinta relevo  01 

Toalha de rosto simples  01 

Na mochila 
Agenda da escola (será entregue no início do ano) 01 

Creme dental* 01 

Escova de dentes* 01 

Estojo para escova e creme dental* 01 

Garrafa (para água) uso diário* 01 

Troca de roupa* 01 

Os itens com asterisco (*) deverão ser identificados com o nome da criança 
 
 

01- Início das aulas: 04 de fevereiro/2021 (quinta-feira); 
02- Os materiais de uso individual e/ou da turma deverão ser trazidos no primeiro dia de aula. 
03- Favor não esquecer: identificar o uniforme 
04–A agenda do CEJ é de uso obrigatório e será entregue ao aluno no início do ano letivo, cujo o valor 
de R$ 27,50 será cobrado juntamente com a mensalidade do mês de março 2021 
05 – O material ANGLO será cobrado em 8 parcelas de R$ 60,00 de março a outubro/2021 

 


