José de Carli, 850 – B. Universitário
FONE/FAX (54) 3204 5300
95041-290 - Caxias do Sul-RS
www.colegiosjbcaxias.com.br

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR
Educação Infantil 2021

- PRÉ II –
Lista semestral
MATERIAIS USADOS E EM BOM ESTADO PODEM SER REUTILIZADOS.
DURANTE O SEMESTRE, SOLICITAREMOS A REPOSIÇÃO DE ITENS EM CASO DE NECESSIDADE.

50 Folhas de desenho (máximo 150g/m)
15 Folhas de desenho A3
2 Cadernos de desenho grande com 50 folhas
1 Bloco de folhas coloridas (cores vivas)
4 Sacos plásticos transparentes tamanho A4
1 caixa organizadora (plástica) de 10 litros - para
guardar os materiais
2 Estojos simples de plástico (um para canetões e
outro para lápis de cor, borracha, etc.), de
preferência 1 com duas divisórias
2 Lápis pretos
1 Apontador com lixeira
1 Borracha macia
1 Tesoura sem ponta arredondada
2 Tubos de cola branca (90g – sugestão
Compactor)
1 Conjunto de canetões grossos (12 cores)
1 Caixa de lápis de cor
2 Caixas massa de modelar – macia - (12 cores) –
sugestão: marca Soft
1 Caixa de giz de cera curto e grosso
1 Caixa cola colorida (6 cores) – sugestão: Acrilex
1 Pastas finas com elástico de plástico
1 conjunto de têmpera (seis cores)

1 Rolinho de pintura (5cm)
1 Lixa para madeira
1 Pote de tinta acrílica de 100ml (amarelo, azul,
vermelho, verde, branco, rosa ou laranja)

1 Pincel chato (nº 16)
1 Avental (de plástico) e manguitos (ambos
identificados)
1 Barra de argila
1 Jogo pedagógico (5 – 6 anos) que o material
seja de fácil higienização (plástico)
1 Pote de lenços umedecidos
1 Conjunto bolsa alfabeto móvel (com 78 peças)
(Letras pequenas e plásticas)
1 folha de raio x
1 Álcool gel individual e identificado

NA MOCHILA (devidamente identificados)
1 Guardanapo de tecido para o lanche
(identificado)
1 Muda de roupa
1 Escova de cabelo ou pente
1 Boné

Obs.: todo material precisa ser identificado com o nome do aluno.

Material Didático – Pedagógico
O Colégio São João Batista trabalha com o material didático do Sistema de Ensino Positivo. Ele se divide em
dois volumes (um no 1° semestre e outro no 2° semestre). O mesmo será adquirido pela família
diretamente com o Positivo através da Loja virtual, que será acessada através de um link, que será
divulgado no site da escola.

Uniforme do Colégio – Uso Obrigatório
O uso do uniforme é obrigatório desde o primeiro dia de aula, e todas as roupas devem ser identificadas de
maneira permanente.
Compõem o uniforme:
• tênis
• abrigo do colégio
• camiseta do colégio (branca, azul marinho, azul claro, amarela e vermelha)
• bermuda do colégio
• saia-calça do colégio
• jaquetão (a ser vestido sobre outra peça do uniforme)
• jaqueta de malha do colégio
• moletom do colégio (azul marinho e vermelho)
• colete acolchoado

ONDE COMPRAR
CONFECÇÕES VEZZARO
Rua Borges de Medeiros, 42 - Bairro Centro
(esquina com a Av. São João)
Ao lado do Campo do Juventude e Mato Sartori
Fone: (54) 3223 2640
CONFECÇÕES BERTONI
Rua Antônio Ribeiro Mendes, 2355 - Bairro Santa Catarina
Próximo ao mercado Andreazza Sta. Catarina
Fone: (54) 3224 2771

