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

Relação de Material Escolar – Nível 2 – 2019
Horário: TARDE: 13h20min às 17h25min
1 -guardanapo de tecido com o nome da criança
1-caneca ou copo plástico (simples) para água
2-sabonete líquido
2-caixas de lenço para nariz
2-Pct de lenço ou toalha umedecido
500- folhas de sulfite A4 (Chamex)
1-cola Superciano
1-folha de papel cartão
2-E V A felpudo (branco)
4-folhas de E V A (verde, vermelho, amarelo e azul)
2-E V A estampado
3-E V A com glitter
1-fita crepe
1-cola alto relevo Acrilex
1-Cx cola glitter Acrilex (6 cores)
1-tinta Acrilex
1-pacote balão São Roque
1-pacote de lantejoula grande
2-papel crepon
2-prendedores de roupa
1-pct algodão colorido de bolinha
2-folha papel dobradura
2-folha papel laminado
2-refil de cola quente
1-cx de lápis de cor
1-cx de giz de cera grande (grosso)
1-um estojo com 2 zíper

2-cartelas de adesivos com desenhos pequenos
1-caderno de desenho pequeno para inglês
1-apontador
1-pincel tigre nº 8
1-cx de pintura a dedo Faber Castell
1-jogo de canetas piloto ou chumbo (grosso)
1-caderno de desenho cartografia, folhas resistente (grande)
1-brinquedo pedagógico (encaixe ou quebra-cabeça-máximo
4 peças) indicado para a idade (2 a 3 anos)
2-cx de massa de modelar, grande Soft
2-canetas de retroprojetor (1 colorida e 1 preta)
1-cx de camisa encapada
1-cx de cola colorida (6 cores)
2-colas tenaz grande
1-avental de plástico
1-mochila (média) com rodinha
1-lancheira
revistas velhas
**Se usar fralda, mandar na mochila todos os dias**
3 fraldas (se a criança usar)
Pomada para assaduras
Lenço umedecido
1 ou 2 trocas de roupa (uniforme, se tiver)
1 calçado
1 toalha de banho
1 sacola plástica para guardar as roupas sujas

OBS.: TODOS OS LÁPIS DE COR, GIZ DE CERA. CANETINHAS, APONTADOR, ETC. DEVERÃO TER O NOME DA CRIANÇA.
APOSTILAS: Maxi Sistema de Ensino (Grupo Somos).
(AS APOSTILAS E AGENDA SERÃO ENTREGUES NO INÍCIO DAS AULAS PARA AS PROFESSORAS).
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
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 04/02/2019 REUNIÃO e entrega de materiais para a Professora.
 HORÁRIO: 19h30min
 LOCAL: Escola Vicentina São Vicente de Paulo – Rua Getúlio Vargas, 840.
Dia 06/02/2019 início das aulas – Tarde das 13h20min às 15h30min (Semana de adaptação para a criança
que precisar).

