Lista de Material Escolar – Nível 3 / 2018
Papéis, Folhas e Similares
 2 pacotes de papel colorido 120g/m²- A4 tipo Canson
 2 folhas de E.V.A: 1 estampada e 1 listrada tamanho 45cm x 60cm
 1 folha de E.V.A colorida e lisa
 1 rolo de papel crepom: meninas (amarelo ou vermelho)
meninos (verde ou azul)
 6 plásticos (tamanho A4) grosso e sem furo
 100 folhas A4 /75 g/m² - brancas
 50 folhas A4 /150 g/m² - brancas
 75 folhas A3 /150 g/m² - brancas
p
 1m de contact transparente
Pastas
 1 pasta polionda A3 com alça
 2 pastas plásticas A4 com elástico, fina e de quatro abas
Material de Pintura
 1 caixa de lápis de cor hexagonal 12 ou 24 cores com apontador de
depósito, apropriado ao lápis (sugerimos Staedtler)
 1 estojo de canetas hidrocor com pontas grossas -12 cores (sugerimos
Staedtler)
 1 caixa de tinta têmpera - 12 cores (sugerimos Acrilex)
 1 caixa de cola colorida - 6 cores (sugerimos Acrilex)
 1 caixa de giz de cera curto e grosso - (15 unidades)
 2 caixas de massa de modelar - 12 cores (sugerimos Faber Castel)
 1 tubo de cola gliter - (meninas)
 1 tubo de Crystal Cola Relevo - tipo Acrilex (meninos)
 1 pincel chato nº16 - (sugerimos Condor)
 1 pincel chato nº6 - (sugerimos Condor)
 1 caneta permanente ponta média preta ou azul
 1 camiseta usada para pintura tamanho M ou G manga curta (adulto)
identificada
Material Básico
 1 tesoura escolar - sem ponta (sugerimos Noris Club 14cm)
Obs: esta tesoura serve para destros e canhotos
 4 tubos de cola branca 90g - (sugerimos Bic ou Scotch)
 1 tubo de cola transparente formato lápis - (sugerimos Scoth)
 4 bastões finos de cola quente
 1 lixa para madeira
 1 rolo de fita - marrom (24mmx50m) nº 3777 (sugerimos Scoth)
 1 rolo de fita tipo durex (24mmx50m) (sugerimos 3M)
 2m de TNT – qualquer cor
 1 caixa organizadora de plástico
Tamanho: 955 Dim (mm) 262 x 177 x 147 (sugerimos Sanremo)
A caixa organizadora deverá conter:
1 estojo simples para lápis colorido
1 estojo simples para giz de cera
1 estojo simples para canetinhas
1 borracha
1 lápis preto
1 apontador com depósito, que aponte o lápis colorido e o lápis preto

Material Especial
 1 sacola de TNT identificada para o livro da biblioteca
 1 pacote de pratos de papelão nº 3 / 10 unidades
 4 gibis infantis tipo: (sugerimos: Mônica, Cebolinha, Mickey, etc)
 2 revistas (sugerimos: Claudia, Capricho, Boa Forma, etc)
 1 pacote de palitos de picolé - qualquer cor
 1 pacote de balão -50 unidades (sugerimos São Roque nº 9)
 1 boneca tamanho médio, com roupa ou 1 boneco super-herói médio
 1 brinquedo para praça
 1 embalagem com bichinhos da fazenda OU bichos selvagens (pequenos)
Jogos Pedagógicos
1 jogo quebra-cabeça bem resistente, sugerimos: Toyster ou Xalingo
(meninos)

1 jogo simbólico tipo: cabeleireiro, médico, marceneiro, panelinhas, etc
(meninas)

Um dos jogos pedagógicos abaixo:
 Pinos Mágicos - Elka
 Monta Tudo - Elka
 Estrela Mágica - Bell Toy
Material Diário
 1 mochila
 1 lancheira com garrafa
 1 toalha de tecido para o lanche - tipo jogo americano que
permanecerá dentro da lancheira

Agenda Vicentina (entregue na primeira semana de aula)

1 muda de roupa

 Livro - Didático
Estação Criança: 1 / Edição Renovada
São Paulo: Quinteto Editorial /2015
 Livro de Literatura
 1 livro da coleção “ Sabor Amizade” (Ed. Paulinas)
 1 livro usado para bibliotequinha da sala de aula
 Obs: Solicitaremos 1 livro literário na feira do livro do colégio.
 Ao longo do ano sucatas e material de reposição, serão
solicitados quando necessário.
Lembretes importantes
INÍCIO DAS AULAS
Ed. Infantil, Ens.Fund. I e II e Ens. Médio - 15/02/2018
MATERIAL ESCOLAR
O material escolar será recebido após o agendamento da professora com
a família.
UNIFORME
O uniforme escolar completo é de uso obrigatório desde o 1º dia de
aula.
FEIRA DO LIVRO DIDÁTICO
Data: 19 e 20 de fevereiro de 2018 (segunda e terça)
Horário: 8h às 18h

Rua: Felipe de Oliveira, 448 – Fone: (51) 3316-1000
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Material Especial para alunos do contraturno
Nível 3 manhã
100 folhas A4 / 75g/m²
50 folhas de papel desenho A4 / 120 g/m²
1 pacote de papel colorido 120g – A4 (sugerimos Canson)
1 pacote de folhas de E.V.A – tamanho A4 / tipo Kreateva
2 caixas de massas de modelar / tipo Faber Castell
1 caixa de giz de cera – 12 cores
1 caixa de lápis de 12 cores
1 fita crepe branca
3 gibis e 1 livro literatura infantil (usado)
1 estojo de canetas hidrocor com pontas grossas, tipo Staedtler (12 cores)
2 tubos de cola 110 gr
1 tubo de cola gliter
1 caixa de cola colorida - 6 cores tipo Acrilex
1 pincel chato nº 12
1 pincel tipo rolinho
1 caixa de 6 cores de Têmpera Guache
4 botões iguais grandes ou médios
1 revista usada tipo Claudia, Caras, etc
1 tesoura escolar (identificada)
1 lixa para madeira
1 jogo pedagógico forte e resistente (quebra cabeça ou encaixe tipo lego)
1 caneta permanente ponta média
1 folha de celofane azul ou vermelho
1 pacote de pratos de papelão nº3 / 10 unidades
3 encartes tipo de supermercado
1 pasta plástica para trabalhos tamanho A3 identificada
1 camiseta usada para pintura tamanho M ou G manga curta (adulto)
identificada
1 necessaire contendo material de higiene (1 toalhinha de mão, escova e
pasta dental/ pente ou escova de cabelo/ borrachinhas e presilhas para o
cabelo das meninas)

Observações:
 RETIRADA DO ALUNO(A): Os pais deverão apresentar à educadora da
turma, as pessoas responsáveis pela retirada do aluno (a) da escola. Na
agenda deverá constar: nome, sobrenome, grau de parentesco e telefone
das pessoas citadas acima.
 COMUNICAÇÃO: Todos os comunicados serão enviados pela agenda e
rubricados diariamente pelos responsáveis.
 UNIFORMES: O uso do uniforme é obrigatório, conforme as regras de
convivência do colégio no turno integral e meio turno.
 FANTASIAS: Ao longo do ano será solicitado uma fantasia e trajes típicos
para os festejos Juninos e Farroupilha.
 MATERIAIS: Durante o ano pediremos a reposição de materiais e algumas
sucatas tipo: garrafas pet, caixa de ovo vazia, etc.
 IDENTIFICAÇÕES: Roupas em geral e outros objetos pessoais devem estar
identificados com nome e a primeira letra do sobrenome.
 OBJETOS PERDIDOS: O colégio não se responsabiliza por objetos pessoais,
uniformes, joias ou adereços, perdidos nas dependências.
 Horários:
Os responsáveis pelos alunos devem observar rigorosamente, os horários de
entrada e saída.

Informações gerais, descrição sobre o funcionamento escolar, datas de
reuniões, feriados etc, estão previstas no caderno do aluno, que foi
disponibilizado no ato da matrícula.
INFORMAÇÕES PESSOAIS: Solicitamos manter atualizados os telefones e
dosagens dos medicamentos na agenda.
ANIVERSÁRIO: A família que desejar festejar o aniversário no colégio
deverá agendar com a professora. No nível 3 o aniversário é festejado na
sala de aula, somente com os colegas e professora, substituindo o horário
do lanche. A família deverá solicitar as sugestões de objetos, alimentos e
bebidas a serem enviados nesta data. Os familiares enviam o que for
utilizado e a professora organiza a mesa.
Obs. A fim de não alterar a rotina escolar, somente agendamos um
aniversário por semana.
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