
 

CENTRO EDUCACIONAL MARIA JOSÉ 

LISTA DE MÓDULOS/LIVROS E MATERIAIS – 2022 
EDUCAÇÃO INFANTIL - GRUPO 04  
INÍCIO DAS AULAS: 03/02/2022 
Horários: Presencial: Matutino: 07:20’ às 11:50’min – Vespertino: 13:20’ às 17:50’min 
   
SOLUÇÃO INTEGRADA DO SISTEMA SAE DIGITAL – Valor: R$759,00 ( setecentos e cinquenta reais ). Condição de Pagamento: Parcelado em até 

10 x nos cartões de crédito ou 5% para pagamento à vista. Contendo: Módulos do Sistema SAE Digital: 4 Livros Impressos* (1 por bimestre), 4 

Livros Digitais + 28 objetos digitais, Material de apoio, 4 Blocos de fichas de atividades. Recursos Digitais: Realidade Aumentada e livro digital. 

Inglês – Programa Bilíngue da University Of Dayton Publishing (UDP) 

 

Obs. A comercialização desse material será no formato on-line, ou seja, para adquirir a Solução Integrada do SAE, os pais/responsáveis deverão 

acessar o site: https://lojasaedigital.com.br, inserir a chave solicitada: sae5027r, em seguida, seguir as orientações constantes no próprio site ou 

no tutorial que segue http://cemj.com.br/documentos/matriculas-2021/tutorial-responsavel.pdf. A retirada dos Módulos será realizada na 

Escola, após a confirmação da compra.  

 
MATERIAL PEDAGÓGICO A SER FORNECIDO PELO RESPONSÁVEL DO ALUNO:  
 

Qua
nt. 

MATERIAIS DE USO PESSOAL PLANO DE EXECUÇÃO PERÍODO DE 
UTILIZAÇÃO  

UTILIZADO NO 
FORMATO DE 
ENSINO 

1  ESTOJO: Kit higiene: c/ 1 sabonete, 1 creme dental infantil, 1 
escova de dente infantil, 1 toalhinha c/ nome gravado (todo kit 
ficará na mochila diariamente). 

 
Higiene pessoal. (Permanente na 
Mochila) 

Todas as 
Unidades 

Presencial 

1 Short + blusa e sandália (deverá ficar na mochila em caso de 
qualquer imprevisto com a farda) 

Higiene pessoal (Permanente na 
Mochila). 

Todas as 
Unidades 

Presencial 

1  01 avental plástico pequeno identificado 
 
 

Trabalho de artes que haja manejo 
com tinta cola e outros materiais 

Todas as 
Unidades 

Presencial 

1 
 

Tesoura sem ponta com o nome do (a) aluno (a) gravado.  
Sugestão: Tesoura Vai e Vem – Faber Castell Obs.: Design 
adequado para mãos pequenas. 

Recortes diversificados e estímulo 
à coordenação motora fina 
 
Recortar papéis diversos e 

Todas as 
Unidades 

Remoto/Presen
cial 

https://lojasaedigital.com.br/
http://cemj.com.br/documentos/matriculas-2021/tutorial-responsavel.pdf


 

exercitar a coordenação motora. 

1 Caderno de Desenho espiral identificado 
Tamanho: Grande 

Atividades de Construção: pintura, 
recorte e pesquisa. 

Todas as 
Unidades 

Presencial 

1  Jogo educativo referente à idade Atividades que favoreçam a 
socialização 

  

1 Caixa de hidrocor  Desenhos e pinturas 
desenvolvendo a coordenação 
motora fina 

Todas as 
unidades 

Presencial 

1 Tela de pintura 20 X 30 (Ficar em casa) Será solicitada 
posteriormente. 

Atividade de pintura com tinta/ 
Projeto Anual. 

II Unidade Presencial 

1 Caixa de gizão de cera Atividades de pintura 
desenvolvendo a coordenação 
motora grossa 

Todas as 
unidades 

Presencial 

5 Lápis preto de escrever Introdução à escrita 
desenvolvendo a coordenação 
motora fina 

Todas as 
unidades 

Presencial 

 
MATERIAL PEDAGÓGICO A SER FORNECIDO PELO RESPONSÁVEL DO ALUNO: 
 

Quant. MATERIAL DE USO COLETIVO  PLANO DE EXECUÇÃO PERÍDO DE 
UTILIZAÇÃO  

UTILIZADO NO 
FORMATO DE 
ENSINO 

1 Pasta criativa cartolina colorida A4 (210 mm X 297 mm) com 36 
folhas coloridas + Livro de atividades 

Trabalhos com recortes, colagens e 
dobraduras 

Todas as 
Unidades 

Presencial 

2 Folhas de papel carmo cor vermelha Produções Artísticas Pedagógicas II Unidade Presencial 

2 Folhas de papel crepom cor vermelha Produções Artísticas Pedagógicas II Unidade Presencial 

2 Folhas de cartolina cor vermelha Produções Artísticas Pedagógicas I Unidade Presencial 

2 Folhas de duplex cor vermelha Produções Artísticas Pedagógicas II Unidade Presencial 

3 Folhas de EVA (emborrachado) cor vermelha Produções Artísticas Pedagógicas III Unidade Presencial 

1 Folha de papel seda azul Produções Artísticas Pedagógicas III Unidade Presencial 

100 Folhas de ofício colorido vermelha Atividade de arte (dobraduras e 
pintura) 

I e II Unidade Presencial 

1 Fita adesiva larga transparente Atividade de arte (dobraduras e 
pintura) 
 

I e II Unidade Presencial 



 

1 Caixa organizadora polipropileno transparente com tampa - 
Tam: 5,50 lt. 

Organização de diversos materiais 
do aluno – Não será aceito outro 
tamanho 

Todas as 
Unidades 

Presencial 

1 Pasta catálogo com 100 fls plásticas na cor preta Armazenamento de atividades 
pedagógicas construindo o 
portfólio do aluno  

Final de cada 
Unidade 

Presencial 

2 Metros de cami inteiros na cor vermelha Técnicas de artes diversas 
utilizadas durante os projetos 
pedagógicos, figurinos. 
 

II Unidade Presencial 

1 Fita crepe Técnicas de artes diversas  Todas as 
unidades 

Presencial 

1 Caixa tempera guache (pequena) Atividades de pintura que 
estimulam a criatividade e 
socialização 
 

Todas as 
unidades 

Presencial 

1 Pacote de bola de soprar na cor vermelha  Atividades Artísticas / Projetos Todas as 
unidades 

Presencial 

1 Tinta guache 250 ml cor vermelha Atividades de pintura que 
estimulam a criatividade e 
socialização 
 

Todas as 
unidades 

Presencial 

1  Eco Giz de cera Bicolor grosso Produção de desenhos e pinturas  Todas as 
unidades 

Presencial 

2 Caixas de massa de modelar 
 

Atividades diversificadas que 
estimulam a coordenação motora 
fina, estímulo da matemática e 
socialização 

Todas as 
unidades 

Presencial 

     

 
IMPORTANTE! 
Todo material deverá vir etiquetado com o nome do aluno (a), grupo, turma e entregue na escola. Ressaltamos que as datas de entrega dos  
materiais de uso individual/coletivo a serem utilizados no Formato Presencial, serão disponibilizadas assim que tivermos a autorização para o 
retorno do Ensino Presencial.   
 



 

FARDAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL: 
 
O uniforme escolar é algo que identifica o aluno como pertencente à instituição de ensino. Por isso, o seu uso é extremamente importante até 
mesmo para que a criança adquira desde cedo o hábito de seguir uma rotina e as normas do estabelecimento ao qual está inserido. 

➢ O fardamento é de uso obrigatório para todos os segmentos da escola, mesmo que a escola esteja com o formato de ensino remoto. 
➢ O fardamento para a Educação Infantil é composto de: 

o Camisa, Camiseta e bermuda ou short saia de tactel padrão.   
o É permitido também o uso da calça de tactel padrão da escola para meninos e meninas. 
o Não é permitido uso de: sapatilhas, botas, sandálias, visando à segurança e padronização da escola. 
o Obs. O fardamento escolar será comercializado na própria escola.  

 
Sejam Bem-Vindos! 
Atenciosamente, equipe Cemj.                  

 


