
 

 

 

 

LISTA DE MATERIAL – INFANTIL II 2020 
 
 

SISTEMA ETAPA: 
 

O material didático do Sistema ETAPA, que inclui todas as disciplinas, exceto ensino religioso e 
os livros paradidáticos, será adquirido e entregue diretamente no IECJ. 
 
PROJETO BILÍNGUE: 
 
A compra do material deverá ser realizada, até dia 20/01/2020, através do link abaixo: 

https://apps.educate.global/br/educ/pagamento/index.php/usuario/login 

Obs: A entrega do material será feita no IECJ. 

 
Material de Papelaria - Livraria 

Livro Paradidático – Escolher 2 livros da Coleção Estrelinha (I, II ou III) -  Editora Ática 
 
- 1 Caderno de capa dura grande – 48 folhas (vermelho) 
- 1 Pasta pequena para recados polionda (verde) 
- 1 Pasta polionda ofício amarela (2 cm de espessura) 
- 1 Pasta polionda ofício vermelha (2 cm de espessura) 
- 1 Pasta polionda ofício azul (2 cm de espessura) 
- 1 Caixa de gizão de cera  (com nome em cada unidade) 
- 1 Conjunto de caneta hidrocor  12 cores (com nome em cada unidade) Deixar na embalagem 

- 1 Caixa de lápis de cor - 12 cores  ( com nome em cada unidade) 
- 4 Lápis pretos nº 2 (com nome em cada unidade) 
- 4 Borrachas brancas macias (com nome em cada unidade) 
- 2 Apontadores com depósito. Sugestão: Faber Castell 
- 1 Tesoura pequena sem ponta                           
- 1 Estojo com 4 divisões (vazio) 
- 3 Caixas de massinha com 6 unidades. Sugestão: Uti-Guti 
- 1 Saboneteira com tampa separada da base (uso pedagógico) 
- 1 Pote de guache de 250 ml (antialérgico) 
- 5 Envelopes de carta coloridos (cores variadas) sem nome 

- 8 Tubos pequenos de cola 35g com nome em cada unidade. Sugestão: Tenaz ou Cascolar 
- 1 Pincel grosso – Tigre 815-20 

- 1 Caixa de cola colorida 

- 1 Tubo de cola GLITTER 

- 1 Tubo de cola dimensional 
                                                            Materiais diversos 
- 2 Gibis  
- 2 Caixas de lenço de papel 
- 2 Rolos de papel toalha 

- 10 Botões grandes coloridos 

- 1 Pacote de pano multiuso tipo Perfex 

- 2 Metros de fita de cetim decorada de 2 cm de largura 

- 1 Pacote de lenço umedecido 
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- 1 Metro de feltro 

- 1 Metro de tecido estampado (motivos infantis) 
- 1 Metro de algodão cru 

- 1 Revista atual e com figuras adequadas à idade 

 
Material da Casa de Uniforme 

 
- 1 Sacola do projeto leitura (pode ser a mesma usada no ano anterior) 
- 1 Avental de plástico para pintura  
- 1 Capinha para cadeira – Colocar nome com “letra palito” (maiúscula de fôrma)                                    
 

Material providenciado pelo Colégio 
 
- Papel sulfite, papéis diversos, lantejoulas, canudinhos / materiais para atividades de culinária, 
presentes pai e mãe. A taxa será fornecida no início do ano 

 
Importante:  
 
Observação: Todo material deverá vir etiquetado com nome e os livros deverão ser encapados 
só com plástico transparente. 
 
Sugestão: Os materiais poderão ser identificados escrevendo o nome da criança com caneta de 
retroprojetor. 
Trazer todo o material no 1º dia de aula 

 
 

 

AJUDE A PRESERVAR O PLANETA TERRA! 
Se possível, reaproveite o material do ano anterior (mochila, estojo, lápis, canetas, pastas, plásticos etc) e 

substitua objetos que trazem problemas para o meio ambiente. Agradecemos. 

 

 

Orientações para início do ano 2020 
 

Divulgação das listas de classe: 24/01/2020, a partir das 17h, em nosso site 
Início das aulas regulares: 27 de janeiro de 2020, conforme horário abaixo: 
 
 
 

Série             Horário 
 

  Data 

27/01 (2ª feira) Maternal I a Infantil II 13h30 às 14h30 Encontro de pais, alunos e professores 

28/01 a 31/01 
Maternal I a Infantil I 12h45 às 15h Adaptação 

Infantil II  12h45 às 17h        Horário Regular 

A partir de 03/02 Maternal I a Infantil I  12h45 às 17h Horário Regular 

 


