
LISTA DE MATERIAIS | EDUCAÇÃO INFANTIL 

MATERNAL I 

COLÉGIO SÃO JOSÉ - CAXIAS DO SUL 
Rua: Os 18 do forte, 1870 - Centro - CEP: 95020-472 - Caxias do Sul - RS - Telefone: (54) 3223-6799 

WWW.SAOJOSECAXIAS.COM.BR                               CSJCAXIAS                              SAOJOSECAXIAS 

1 

Materiais Diários: 1 Mochila, 1 Lancheira, 1 Toalha para o lanche (com o nome), 1 Toalha para as mãos (com nome e alça), 1 Pasta 

plástica com elástico pequena (1/2 ofício) - para guardar a agenda, 1 Garrafa d’água, 1 Muda de roupa (calcinha ou cueca e par de 

meia), 1 Chupeta (se fizer uso) e 3 Fraldas (enviar somente para o estudante que precisar, no colégio não haverá fraldas disponíveis) 

 

Materiais de Uso Individual:

 5 Fotos atuais da criança 3x4 

 1 Foto atual da criança 10x15 

 1 Foto da família 

 1 Lençol infantil com elástico 

 1 Travesseiro pequeno 

 1 Cobertor infantil/manta 

 1 Boné 

 1 Organizador com alça (ZYK e ZUK - ref. 960/4) 

 1 Peça de “jogo americano” de plástico, simples (para uso 

da massa de modelar) 

 1 Pasta plástica com elástico (fina/tamanho ofício) 

 

Materiais de Uso Coletivo:

 1 Pote de tinta guache lavável com bico dosador - 200ml 

(Meninos: verde, preto, branco, azul. Meninas: rosa, 

vermelho, amarelo, branco) 

 10 Folhas de desenho A4 

 10 Folhas de desenho A3 

 3 Massas de modelar a base de amido (macia) 

 5 Formas/moldes para massa de modelar (Sugestões: 

animais, alimentação, etc.) 

 1 Pacote de fita de cetim 

 12 Prendedores de roupa de madeira 

 1 Escova de dente para pintura 

 4 Rolos de papel higiênico para trabalhos manuais 

 1 Instrumento musical de brinquedo (chocalho, violão, 

pandeiro) 

 1 Fantasia e acessório (roupa, exemplo: vestido de 

princesa, super-herói...) para o Baú do Disfarce 

 Somente Meninas: 1 Fita crepe, 1 Pacote de balão 

colorido nº 9, 1 Pacote de areia colorida, 1m Tecido cru 

(algodão), 10 Botões coloridos (grandes) 

 Somente Meninos: 1 Fita dupla face, 1m Contact 

Transparente, 1m Plástico bolha (novo), 1 Argila, Pacote 

de casca de pinus (400gr) 

 

Materiais de Higiene: 1 Sabonete líquido 250ml (pode ser refil), 5 Pacotes de lenços umedecidos e 1 Pomada para assadura (somente 

se o estudante fizer uso de fralda) 

 

Materiais Alternativos: 1 Peneira Pequena, 1 Revista colorida (verificar imagens) e 1 Funil 

 

Materiais Didáticos: Livro de Literatura Infantil (Projeto Uni Duni Tê) e Registro da documentação pedagógica (a serem adquiridos no 

colégio durante o ano letivo) 

 

Uniforme: É obrigatório o uso do uniforme diariamente, 1 Avental de tecido azul-marinho (com o nome do estudante e logotipo do 

colégio) e 1 Saco (grande) com logotipo do colégio (adquirido no colégio durante o ano letivo) 

 

http://www.saojosecaxias.com.br/
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Observações Importantes: 

 A agenda escolar será fornecida pelo colégio no início do ano letivo 

 O material escolar solicitado deverá ser entregue na reunião de pais no colégio ou no primeiro dia de aula para a professora 

 Recomendamos prezar pela simplicidade dos materiais 

 Em todos os materiais diários, individuais, além do uniforme, deve constar o nome do estudante em local visível 

 Durante o ano poderão ser solicitados: materiais para reposição conforme a necessidade, outros materiais específicos para 

atividades que serão desenvolvidas nos projetos e aquisição de livros literários 

 Materiais didáticos são obrigatórios, conforme contrato escolar 

 

Datas Importantes: 

 Dia 10/02/2023 às 8h30min: Reunião de Pais - A presença dos responsáveis é imprescindível! 

 Dia 11/02/2023 às 9h: Recepção de estudantes novos 

 Dia 13/02/2023: Início das aulas para todos os estudantes, conforme período de adaptação abaixo: 

o Período de adaptação: de 13/02/2023 a 17/02/2023 com horário reduzido das 13h30min às 15h30min 
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