
 

 

Material de uso coletivo– Este material será utilizado por todos os alunos em atividades pedagógicas, 
não havendo necessidade de identificação do mesmo. 

Discriminação Quantidade 

Tinta 250ml  (3º ano: vermelha 4º ano: preta 5º ano: cola glitter) 1 

Revista 1 

1 pincel de pintor (qualquer tamanho do tipo de pintar parede) 1 

Slime 2 

Jogos ou brinquedos indicados para a idade (podem ser usados) 1 

Gibi (pode ser usado) 2 

LISTA DE MATERIAIS DO TURNO INTEGRAL CEJ- ENSINO FUNDAMENTAL- 3º ao 5º ano 

OBS: Material além do adquirido para o período regular 

Material de uso individual– precisa ser identificado com caneta de tecido ou outro material que não saia 
na água. Esses materiais devem ser repostos quando necessário. 

Discriminação Quantidade 

Agenda escolar exclusiva do Turno Integral CEJ – é de uso obrigatório e será entregue ao 

aluno no início do ano letivo, cujo valor de R$ 20,00 será cobrado juntamente com a 

mensalidade do mês de março 2022 

1 

1 kit em uma nécessaire para deixar no Turno Integral com: escova de dente, creme dental, 

protetor solar, repelente de insetos (preferencialmente em spray), escova de cabelo ou pente, 

borrachinhas para cabelo (meninas) 

1 

Roupa e calçado extra (para deixar na mochila) 1 

Jogo de cama personalizado somente para quem dorme (tamanho de berço): Lençol, 

travesseiro com fronha, cobertor adequado à temperatura e sacola plástica para guardar a 

roupa de cama 

1 

Garrafa de água (a mesma que é usada no turno curricular) 1 

Pasta de elástico identificada - tamanho A3 para guardar trabalhos  1 

Avental ou camiseta adulta (pode ser usada), manga curta (usada para Artes) 1 

Régua 30 cm– metal ou acrílico (a mesma que é usada no turno curricular) 1 

Estojo contendo: borracha, tesoura sem ponta, lápis de escrever e apontador (o mesmo que é 

usado no turno curricular) 

1 



 

Pop-it (pode ser usado) 1 

3º ano: Quebra-cabeça (+ de 20 peças) 

4º ano: Jogo de Uno 

5º ano: Jogos de tabuleiro 

Obs: Esses brinquedos podem ser usados e podem ser escolhidos conforme o gosto da criança) 

1 

 

OBSERVAÇÕES: 

1. Início do plantão do período integral em 2022 será em 25/01/2022 – a presença do aluno no plantão deverá ser 
confirmada com a recepção através do whatsapp 47 98408-8935 o quanto antes. 
2. Reunião do período integral presencial: : 08/02/2022 3ª feira 19h 
3. O material do integral deverá ser trazido nomeado, apenas o individual, no dia em que a criança começar a 
frequentar o Turno Integral. 
4. O material de reposição quinzenal (ROUPAS DE CAMA PARA LAVAR) será enviado para casa na sexta-feira 
e deverá retornar à escola na segunda-feira. 
 

 

Os  uniformes do Colégio encontram-se à venda nas seguintes lojas: 

• Majoka Uniformes - Rua  Antonio C. Ferreira, 1657 sala 01- Vila 
Lenzi -  Telefone: 3371-8680. 

• Sara Modas – Rua Antonio Tobias, 39 – Centro – Telefone: 3275-
0647. 

• Nani Malhas - Rua: Antonio C. Ferreira, 1790 – Vila Lenzi – 
Telefone: 3275-2534 

 

A alimentação deverá ser contratada junto ao restaurante 

Corazza através do telefone/whatsapp: 47 98462-0020 

 
 


