LISTA DE MATERIAL ESCOLAR
MATERNAL 3 – EDUCAÇÃO INFANTIL























1 copo de material plástico para água com tampa identificado;
2 cadernos: de desenho, sem seda e com margem, 48 folhas, (1 para aula e 1 para dever de casa, modelo
próprio do ICJ), encapado com plástico amarelo – Livraria e Papelaria Coração de Jesus.
1 tesoura pequena sem ponta (identificada)
2 fotos 3 x 4
1 pasta personalizada - Disponível na Livraria e Papelaria Coração de Jesus - cor amarela
1 brinquedo usado (em bom estado)
1 brinquedo para jogo simbólico: médico, salão de beleza, casinha, supermercado, cozinha.
1 livro de história apropriado para faixa etária (caixa alta, pouco texto e mais imagens)
2 canetas “Futura” pretas – similar
2 potes grandes Super Massa Soft
1 caixa giz de cera com 12 - Jumbo
1 caixa de caneta hidrocor grossa com 12 unidades
2 lápis de escrever grossos (jumbo)
1 borracha
1 vidro de guache 250 g
3 canetas retroprojetor (vermelha, azul e preta)
1 saquinho de palito picolé natural
1 tela pintura - 20x30 cm
2 tubos de cola 90 gr
1 caixa cola colorida
1 pincel chato nº 16
1 blusa de pintura usada (tamanho P. adulto)

Obs.: Abolimos o uso das mochilas de rodinhas porque as mesmas trazem dificuldade no manuseio para as
crianças. Sendo assim, os pais deverão enviar para a escola apenas a merendeira e a pasta de atividades.
As etiquetas padronizadas para identificação são encontradas na Livraria e Papelaria Coração de Jesus. Todos os
materiais, inclusive uniforme, meias, guardanapos deverão ser identificados.
SISTEMA BERNOULLI DE ENSINO





1 Diário da Criança
1 Guia da Família
1 Livro de Educação Infantil
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OBSERVAÇÕES:

Facilite a compra da sua Lista de Material!




Desconto de 10% a vista no material didático (Sistema de Ensino Bernoulli) - dinheiro, cheque, depósito em
conta ou cartão débito;
Desconto de 15% a vista no material de Papelaria - dinheiro, cheque, depósito em conta ou cartão débito;
Parcelamento até 6 vezes no cartão de crédito sem desconto, no valor do material didático e na papelaria;



Parcelamento de 7 a 10 vezes no cartão de crédito sem desconto, no valor do material didático e na papelaria,
incluído a taxa cobrada pela bandeira do cartão;



Na compra de toda a lista (100%) do material didático e da papelaria, com ou sem desconto, ganha um
brinde: 1 caderno Tilibra + 1 lápis + 1 borracha + 1 Bloco de Anotações (obs.: serão distribuídos apenas para os
200 primeiros que comprarem a lista completa).



O 1º volume do material didático estará disponível para ser retirado na Livraria Coração de Jesus nas seguintes
datas:





Até 02/01/19 será entregue o material didático dos Ens. Fundamental II e do Ens. Médio.
Até 15/01/19 será entregue o material didático da Ed. Infantil e do Ens. Fundamental I.
A partir do 2º volume o material didático será entregue ao aluno em sala de aula.

Obs.: o material didático do Sistema de Ensino Bernoulli pode ser vendido e comercializado apenas para os
alunos que estão com a Matrícula 2019 regularizada no Colégio ICJ.

Faça o orçamento de sua lista pelo e-mail: livrariaorcamentos@gmail.com
INÍCIO DAS ATIVIDADES ESCOLARES EM 2019: 04 de fevereiro – Maternal II e III
ENTREGA DOS MATERIAIS: Data: 01/02/2019
REUNIÃO DE PAIS: 09/02/2019

Horário: 13h30min às 17h30min

Local: Na sala de Aula

Horário: 9h às 12h

IMPORTANTE:


A data acima foi reservada, EXCLUSIVAMENTE, para a entrega dos materiais, visando organizar
o trabalho das professoras e deixando-as disponíveis para receberem os alunos.
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