
                                                                                                                                   
 

Lista de Material Escolar – 2018 
Maternal II – Educação Infantil 

 

 
►OS MATERIAIS ABAIXO DEVERÃO SER ETIQUETADOS COM O NOME DA CRIANÇA: 
→ 1 pasta de elástico transparente na cor AMARELA 

 1 pasta classificadora transparente na cor AZUL com 15 plásticos de espessura grossa 

 1 pasta polionda A3 transparente com alça e com 2 cm de espessura na cor BRANCA 

 5 sacos plásticos de espessura grossa (furados e no tamanho sulfite padrão) 

 1 camiseta grande (usada) para atividades com tinta 

 1 toalha de mão (para ficar na mochila) 

 1 toalha de banho 

 1 caneca ou copo plástico (para água) 

 1 sabonete líquido e uma bucha higiênica 

 3 blocos de papel tamanho A3 (200g/m2) com 20 folhas 
 

►OS MATERIAIS ABAIXO NÃO DEVERÃO SER ETIQUETADOS INDIVIDUALMENTE COM O 
NOME DA CRIANÇA – COLOCÁ-LOS TODOS JUNTOS EM UMA ÚNICA SACOLA COM 
IDENTIFICAÇÃO: 
→ 1 rolinho de espuma 

→ 1 caixa de cola colorida 
→ 2 caixas de massa de modelar macia (12 cores) 
→ 2 tubos de cola branca (40 g) 
→ 1 pincel chato nº 16 
→ 1 pote de tinta Tempera Guache (250ml) nas cores azul turquesa e vermelho 
→ 1 folha de papel color 7 nas cores verde escuro e azul escuro 
→ 1 folha de papel crepom nas cores verde claro e laranja 
→ 2 folhas de E.V.A. nas cores vermelha e laranja 

 1 revista para pesquisa e recorte (preferencialmente que contenha imagens) 

 2 caixas grandes de lenço de papel 

 2 metros de fita (0,5 cm) nas cores: azul, vermelho, amarelo, rosa e verde 

 2 metros de fita (3 cm) nas cores azul, vermelho, amarelo, rosa e verde 

 6 botões coloridos pequenos (sem “pezinho”) 

 1 caixa de palitos de fósforo 
 
► OBSERVAÇÕES: 

→ O Colégio não se responsabiliza por materiais sofisticados e recomenda aos pais que 
adquiram o material conforme a indicação da lista, para evitar o excesso de peso nas mochilas; 
→ É OBRIGATÓRIO O USO DE UNIFORME ESCOLAR, INCLUSIVE O UNIFORME PARA 

EDUCAÇÃO FÍSICA (VERÃO E INVERNO).  FAVOR IDENTIFICAR O UNIFORME (NA 

ETIQUETA) COM O NOME DO ALUNO, ESPECIALMENTE O CASACO DE INVERNO. 

►AVISOS: 

→ 25/01/2018 (5ª feira) - início das aulas para os alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio conforme o turno em que estão matriculados; 

→ O Colégio estará fechado no período de 23 de dezembro de 2017 a 02 de janeiro de 2018.     



 

►REUNIÃO DE PAIS: 
→ 22 de janeiro/2018 (2ª feira), às 19h30, para os pais dos alunos da Educação Infantil, no 
Salão Nobre (Prédio da Rua 07). Favor trazer o material escolar do (a) aluno (a) neste dia. 

 
                                                                                                                                          

 IMPORTANTE: 
• PERÍODO DE ADAPTAÇÃO PARA OS ALUNOS DO MATERNAL II: 
 
25/01/2018 a 30/01/2018 (5ª, 6ª, 2ª e 3ª FEIRA):  
Período da Manhã = 7h20 às 10h 

Período da Tarde = 13h às 15h40 
 

 
►PERÍODO DE FUNCIONAMENTO /  MANHÃ E TARDE / ANO LETIVO - 2018:        
         

Manhã: Educação Infantil: 7h20 às 11h50 
             1º ao 9º Ano do Ensino Fundamental: 7h20 às 11h50 
             6º Ano do Ensino Fundamental: 01 dia da semana terá a 6ª aula 
             7º Ano do Ensino Fundamental: 01 dia da semana terá a 6ª aula 
             8º Ano do Ensino Fundamental: 03 dias da semana terão a 6ª aula 
             9º Ano do Ensino Fundamental: 04 dias da semana terão a 6ª aula 
             Ensino Médio: 7h às 12h45 
           
                 

                  Tarde: Educação Infantil: 13h às 17h30 
                                1º ao 9º Ano do Ensino Fundamental: 13h às 17h30  
                                6º Ano do Ensino Fundamental: 01 dia da semana terá a 6ª aula 
                                7º Ano do Ensino Fundamental: 01 dia da semana terão a 6ª aula 
                                8º Ano do Ensino Fundamental: 03 dias da semana terão a 6ª aula 
                                9º Ano do Ensino Fundamental: 04 dias da semana terão a 6ª aula 
                                3º Ano do Ensino Médio: 4ª feira (tarde toda) 
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