LISTA DE MATERIAL E INFORMAÇÕES - MATERNAL III
(COMPLETAR 3 ANOS DE 01/07/2017 A 30/06/2018)

ANO LETIVO 2018
ATENÇÃO
OS MATERIAIS ABAIXO DEVERÃO SER ENTREGUES NA ESCOLA DO DIA 08/01 AO DIA 12/01
(DAS 8h ÀS 12h/ 13h ÀS 17h), COM NOME COMPLETO E NÍVEL DO ALUNO. NÃO
RECEBEREMOS ESTES MATERIAIS NO 1O DIA DE AULA.
01 folha de cartolina branca

01 m de feltro branco

04 folhas de papel cartão amarelo

3m de TNT (azul claro)

50 folhas de papel creative (Lumine)

01 novelo de lã

03m de papel CONTACT transparente – marca Vulcan

01 pacote de olhos médios

02 rolos de papel crepom (01 verde e 01 amarelo)

01 lupa média – com nome do aluno

02 placas de EVA liso (laranja)

10 lantejoulas grandes

02 placas de EVA felpudo (01 vermelha e 01 azul)

01 pacote de imã em fita para artesanato

02 rolos de fita crepe

01 pacote (24unid) de prendedor de madeira – marca Gina

02 fitas dupla face larga

01 cartela adesiva com meia pérola média

01 caneta para retroprojetor

50 forminhas de doce

02 guaches (250ml): 01 laranja e 01 azul claro

01 tubo de bolinha de sabão

01 caixa de 12 canetinhas Vai Vem – Faber Castel

01 bola de plástico (tamanho médio) – para meninos

01 lixa para madeira grossa

02 carrinhos (de preferência Hot Wheels) – para meninos

10 m de fita de cetim nº05 – qualquer cor

01 Kit Crec crec de bolo ou lanche ou fruta ou sorveteria (para meninas)

01 cola bastão – marca PRITT

01 pacote de palito de fósforo

01 cola glitter – marca Acrilex (prata ou dourada)

0,5 m de tecido de algodão cru

02 potes de massa de modelar grande – marca Acrilex (verificar validade)

01 quebra-cabeça de 60 peças

01 pasta amarela plástica com grampo

01 caixa de luvas de látex – tamanho médio

02 pastas amarelas plásticas com elástico

04 caixas de lenço de papel

02 presilhas de metal para pasta (para prender papel)

02 potes de lenço umedecido

01 tesoura sem ponta (marca Mundial – gravado o nome)

01 pacote de papel higiênico macio (com 4 rolos)

05 bastões de cola quente (grosso)

01 sabonete líquido para criança (200ml)

01 caixa organizadora de plástico transparente – Slim (Padrão camisa)
01 creme dental
(marca DAC)
01 perfurador de metal

01 álcool gel 70% para mãos (200ml)

01 pacote de bexigas – qualquer cor

TRAZER NA MOCHILA NO 1º DIA DE AULA (23/01/2018)
01 camiseta para pintura (tamanho 6 - pode ser usada) - com nome

01 escova dental com caixa

01 copo plástico resistente (com nome)
01 toalhinha para a hora do lanche (com o nome pintado ou bordado) –
deixar na lancheira

OBS 01: Diariamente deverão trazer na mochila: duas trocas de uniforme, meia, calçado extra, toalha de
banho. Os alunos que usam fralda, trazer fraldas descartáveis, pomadas e lenço umedecido.
OBS 02: Posteriormente, a professora do seu filho(a) enviará o nome do livro ou do jogo pedagógico a
serem entregues na escola.
OBS 03: Os jogos, livro, brinquedos e outros não serão devolvidos, uma vez que serão utilizados e
rodiziados entre as salas durante o ano letivo.

OBS.: PARA UM MELHOR CONTROLE, NÃO ACEITAREMOS MATERIAL INCOMPLETO.
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LISTA DE MATERIAL E INFORMAÇÕES - MATERNAL III
(COMPLETAR 3 ANOS DE 01/07/2017 A 30/06/2018)

INÍCIO DAS AULAS: 23/01/2018
-

ANO LETIVO 2018

a

(3 FEIRA)

HORÁRIOS
B-) Horário de adaptação para todos os alunos da

A-) Horário Normal de aula:

escola (maternais):

Manhã – 7h15 às 11h45

23/01 (3ª feira) – Manhã – 8h às 10h
Tarde – 13h45 às 15h45

Tarde – 13h às 17h30

C-) Horário de adaptação somente para os alunos

a

Obs.: A partir do dia 24/01 (4 feira), este horário

novos:

deverá ser seguido pelos alunos que já estudavam no

24/01 (4ª feira) – Manhã – 7h30 às 10h

Colégio em 2017. Já os alunos novos, começarão a

Tarde – 13h15 às 15h45

a

seguir este horário a partir do dia 29/01 (2 feira).

25/01 (5ª feira) – Manhã – 7h30 às 10h30
Tarde – 13h15 às 16h15
26/01 (6ª feira) – Manhã – 7h30 às 11h
Tarde – 13h15 às 16h45

CASO O ALUNO NOVO NÃO APRESENTE DIFICULDADE DE ADAPTAÇÃO, PODERÁ SEGUIR O HORÁRIO NORMAL DE

-

AULA A PARTIR DO DIA 24/01/2018.
a

REUNIÃO DE PAIS – 22/01/2018

(2 FEIRA):

- Horário Manhã – 8h às 10h

- Horário Tarde – 14h às 16h

OBS: Neste dia haverá explicações sobre a proposta pedagógica do Colégio e também informações gerais sobre o ano letivo.

-

A entrega dos materiais escolares, assim como a lista anexada, deverão ser entregues às
professoras auxiliares de 08 a 12/01, no horário das 8h às 12h e das 13h às 17h – PARA
UM MELHOR CONTROLE, NÃO ACEITAREMOS MATERIAL INCOMPLETO.

ATENÇÃO: NÃO RECEBEREMOS MATERIAL NO 1º DIA DE AULA (23/01/2018).
5 - A agenda personalizada será adquirida mediante pagamento na tesouraria do Colégio e entregue pela
professora da sala na 1ª semana de aula.

6 - UNIFORME DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Uniforme de Verão:

Uniforme de Inverno:

- para meninos: camiseta branca com o logotipo da
Educação Infantil e bermuda de tactel azul marinho com o
logotipo do Colégio e tênis;

Camiseta manga curta branca ou longa com o logotipo da
Educação Infantil; agasalho de tactel ou moletom azulmarinho com o logotipo da Educação Infantil e tênis.

- para meninas: camiseta branca com o logotipo da
Educação Infantil, shorts-saia, legging ou bermuda azulmarinho com o logotipo da Educação Infantil e tênis.
Para as aulas de Educação Física somente tênis.
Não será permitido: roupas coloridas, boleros (modinha), assim como, o uso de rasteirinhas, chinelos, botas (com ou
sem salto).
O uniforme completo deve ser adquirido nas lojas especializadas e ser usado diariamente.
Obs.: O calçado que faz parte do uniforme dos alunos é o tênis. Pensando na segurança e no bem estar das
crianças não será permitido o uso de botas, chinelos, tamancos e sandálias com salto. Colocar nome completo
do aluno(a) em todas as peças do uniforme.
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