Escola Vicentina São Vicente de Paulo - Educação Infantil e Ensino Fundamental
Telefone: 3421-1150

Relação de Material Escolar – Nível 1 – 2018
Horário: TARDE: 13h20min às 17h25min
1 Caneca ou copo com tampa (simples) para água
1 Sabonete líquido
1 Guardanapo de tecido com o nome da criança
3 Caixas de lenço para nariz
3 pct lenço umedecido
300 folhas sulfite
100 Folhas de sulfite colorido (rosa)
3 Folhas de EVA
1 EVA estampado
2 EVA com glitter
2 Cola com glíter
1 pct balão são roque
2 Prendedores de roupa
1 pct algodão colorido
1 brinquedo adequado à idade:
sugestões: bonecas, carrinhos de boneca, carros,
animais de pano, bichinhos de fazenda, bolas
macias....
1 jogo pedagógico de 1 a 2 anos: jogos de encaixe,
lego com peças grande...

1 cx de giz de cera grosso e um estojo para
guardá-los
1 cx de tinta guache
1 pasta com elástico
1 cx de camisa encapada
1 tubo de cola
1 lixa
2 cx de massa de modelar (grande)
1 avental de plástico para pintura
2 revistas velhas
1 mochila
1 lancheira

**mandar na mochila todos os dias**
3 fraldas (se a criança usar)
pomada para assaduras
1 ou 2 mudas de roupa (uniforme)
2 calcinhas ou cuecas e 2 meias, com o nome da
criança
1 calçado
1 toalha de banho
1 sacola plástica para guardar as roupas sujas
1 escova ou pente para cabelo

OBS.: TODOS OS MATERIAIS DEVERÃO TER O NOME DO(A) ALUNO(A), PRINCIPALMENTE TODOS OS GIZ DE CERA,
POTINHOS DE TINTA, ETC
01 LIVRO DE LITERATURA Nível 1 (compatível com a faixa etária)
UNIFORME:
Camiseta com o emblema da Escola.
Short azul turquesa com o emblema da Escola.
Agasalho Completo – Azul turquesa com o emblema da escola
OBS.: TODO UNIFORME DEVE TER O NOME DA CRIANÇA, (SUGESTÃO: BORDAR DO LADO DE DENTRO)

Obs.: O uniforme pode ser adquirido nas lojas: Kalagi Confecções – Fone: 3423-1346;
Sirley Calçados e Confecções – Fone: 3423-1025 Cheiro verde Fone: 3423-5699
Solicitamos que ao contratar serviços de transporte coletivo (Vans), converse sobre o horário de entrada e
saída de seu (sua) filho (a). Para maior segurança e aproveitamento escolar, não será permitido que os serviços de
Vans retirem o aluno antes do término do horário de aula (17h25min).

Dia 01/02/2018 REUNIÃO e entrega de materiais para a Professora.
• HORÁRIO: 20hs
• LOCAL: Escola Vicentina São Vicente de Paulo – Rua Getúlio Vargas, 840.
Dia 05/02/2018 início das aulas – Tarde das 13h20min às 15h30min (Semana de adaptação para a
criança que precisar).

