
CENTRO EDUCACIONAL JARDIM AMÁLIA 
Lista Escolar 2023 

Infantil 2 

MATERIAL ESCOLAR 

3 pacotes com 500 folhas de papel A4 
3 pacotes com 100 folhas de papel A4 colorido 
1 pacote com 100 folhas de papel A3 
1 pacote com 45 folhas de papel offpinho 
2 cartolinas brancas 
3 cartolinas dupla face                                                  
3 folhas de papel laminado 
3 folhas de papel silueta 
3 folhas de papel cartão colorido 
3 folhas de papel camurça  
3 folhas de papel crepom 
3 folhas de papel celofane 
2 folhas de papel de seda 
5 folhas coloridas de E.V.A 
2 folhas de E.V.A com glitter 
2 folhas de E.V.A estampado 
1 metro de contact 
1 fita dupla face 
2 fitas crepe 
2 rolos de durex colorido 
1 fita adesiva PVC transparente 
2 livros de história para Maternal (livro com gravuras grandes)  
 
Siga o nosso INSTAGRAM                                   Curta a nossa FANPAGE  

 
                             
  
 
@cejacentroeducacional                                                    facebook.com.br/cejavr 

 
OBSERVAÇÕES: Todo material deverá ser etiquetado com nome e série do aluno, encapado com plástico 
transparente e entregue completo, na sala de aula, para a Professora da turma no dia 07/02/2023, das 
13h às 16h:30min. 

.  ENTREGA DE MATERIAIS: 06/02/2023 
INÍCIO DAS AULAS: 07/02/2023 

VISITE NOSSO SITE: WWW.COLEGIOCEJA.COM.BR     TELEFONES: 3342-2713/3020-8070 

3 lixas d’água  
2 tubos finos de cola quente 
2 tubos grossos de cola quente 
2 tubos grandes de cola 
5 tubos de cola colorida 
5 tubos de cola colorida com glitter 
1 vidro de 250g com tinta guache colorida 
1 vidro de 250g com tinta guache preta 
2 pincéis grossos (cabo longo) nº 16 
1 vidro de glitter 
1 canetinha Pilot 
2 caixas de giz de cera tipo estaca 
1 caderno grande de desenho (capa dura) 
4 caixas grandes de massa de modelar (soft) 
1 pasta polionda com alça e elástico (vermelha) 
1 tapetinho para rodinha 
1 avental plástico 
1 pasta preta com 100 plásticos 
1 toalha de mão com o nome gravado 
 
 

OBS: A Agenda Digital utilizada para comunicação entre a família e a Escola deverá ser adquirida na 
Tesouraria da Escola.  

           

http://www.colegioceja.com.br/

