ANO
LETIVO
2018

Lista de Material Escolar
Educação Infantil

GRUPO 3 ANOS

 1 Alfabeto Móvel;
 1 Avental;
 1 Estojo de canetas hidrocor grosso;
 1 Pincel N° 12;
 1 Caderno grande de pauta dupla azul;
 1 Caderno de desenho (Grande);
 2 Pastas com elástico;
 4 Pastas com caneleta;
 1 Jogo educativo (conforme idade da criança);
 2 Livros de história infantil;
 2 Caixa de massa de modelar (grande);
 1 Resma de papel A4;
 02 Folhas de EVA (amarela e verde);
 04 Folhas de cartolina guache (Amarela);
Na mochila, sempre em ordem sob a responsabilidade dos pais:
 01 estojo contendo:








03 lápis preto nº 02;
Atenção: Verificar sempre o estojo, pois
01 cx de lápis de cor com 24 cores;
não é responsabilidade do colégio. Repor os
01 apontador plástico com depósito;
lápis e outros itens do estojo, sempre que
02 borracha branca (macia);
precisar.
01 tesoura sem ponta;
02 tubos de cola branca (pequeno e com bico de qualidade);
Toalha de mão.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTE
 A agenda escolar é de uso obrigatório;
 A entrega do material escolar será feita de 08 a 12 de janeiro de 2018, das 13h às 17h;
 Venda dos livros no CNSA, sob a responsabilidade da UNOi, ou através do TE do Colégio (com
o professor Elizeu Neto);
 Todos os materiais devem estar devidamente identificados com nome completo da criança;
 O uso do uniforme é obrigatório a todos os alunos, para entrar e para permanecer nas
dependências do Colégio nos dias letivos. O tênis é de uso obrigatório.
 Os pais devem adquirir uniformes apenas no fornecedor credenciado, pois somente ele irá
possuir a autorização para a venda do uniforme oficial do colégio (tecidos, tamanhos e logotipo
determinado).
 O aluno (a) só poderá usar o uniforme padrão oficial determinado pela escola. NÃO iremos
permitir nenhuma camiseta, short, bermudas (masc/fem), calça legging, sem o logotipo da
escola, dentro da mesma.
 Solicitamos aos pais que colaborem com a adequação do vestuário de seus filhos para evitar
aborrecimentos.
 Reunião de pais e mestres: dia 22 de janeiro, às 8h .

 As aulas com os alunos terão início no dia
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ANO
LETIVO
2018

Lista de Material Escolar
Educação Infantil

GRUPO 4 ANOS

 1 Alfabeto móvel;
 1 Avental;
 1 Estojo de hidrocor grosso;
 1 Pincel N° 12;
 1 Caixa de tinta lavável;
 1 Caderno grande de pauta dupla azul;
 3 Pastas com elástico;
 4 Pastas com caneleta;
 1 Jogo educativo (conforme idade da criança);
 2 Livros de história infantil;
 2 Caixa de massa de modelar (grande);
 1 Resma de folhas A4;
 02 Folhas de EVA (lisas, cores: rosa e cor de pele);
 4 Cartolina comum (branca);
Na mochila, sempre em ordem sob a responsabilidade dos pais:
 01 estojo contendo:








Atenção: Verificar sempre o estojo, pois
03 lápis preto nº 02;
não
é responsabilidade do colégio. Repor os
01 cx de lápis de cor com 24 cores;
lápis e outros itens do estojo, sempre que
01 apontador plástico com depósito;
precisar.
02 borracha branca (macia);
01 tesoura sem ponta;
02 tubos de cola branca (pequeno e com bico de qualidade);
Toalha de mão.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTE
 A agenda escolar é de uso obrigatório;
 A entrega do material escolar será feita de 08 a 12 de janeiro de 2018, das 13h às 17h;
 Venda dos livros no CNSA, sob a responsabilidade da UNOi, ou através do TE do Colégio (com
o professor Elizeu Neto);
 Todos os materiais devem estar devidamente identificados com nome completo da criança;
 O uso do uniforme é obrigatório a todos os alunos, para entrar e para permanecer nas
dependências do Colégio nos dias letivos. O tênis é de uso obrigatório.
 Os pais devem adquirir uniformes apenas no fornecedor credenciado, pois somente ele irá
possuir a autorização para a venda do uniforme oficial do colégio (tecidos, tamanhos e logotipo
determinado).
 O aluno (a) só poderá usar o uniforme padrão oficial determinado pela escola. NÃO iremos
permitir nenhuma camiseta, short, bermudas (masc/fem), calça legging, sem o logotipo da
escola, dentro da mesma.
 Solicitamos aos pais que colaborem com a adequação do vestuário de seus filhos para evitar
aborrecimentos.
 Reunião de pais e mestres: dia 22 de janeiro, às 8h .

 As aulas com os alunos terão início no dia
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Lista de Material Escolar
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GRUPO 5 ANOS
















1 Alfabeto móvel;
1 Avental;
1 caixa de lápis de cor com 24 cores;
1 Pincel N° 12;
1 Caixa de tinta lavável;
1 Caderno grande de pauta dupla azul;
3 Pastas com elástico;
4 Pastas com caneleta;
1 Jogo educativo (conforme idade da criança);
2 Livros de história infantil;
2 Caixa de massa de modelar (grande);
1 Resma de folhas A4;
02 Folhas de EVA (lisas, cores: vermelha e azul);
4 Cartolina guache (cores variadas);

Na mochila, sempre em ordem sob a responsabilidade dos pais:
 01 estojo contendo:








Atenção: Verificar sempre o estojo, pois

03 lápis preto nº 02;
não é responsabilidade do colégio. Repor os
01 cx de lápis de cor com 24 cores;
lápis e outros itens do estojo, sempre que
01 apontador plástico com depósito;
precisar.
02 borracha branca (macia);
01 tesoura sem ponta;
02 tubos de cola branca (pequeno e com bico de qualidade);
Toalha de mão.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTE
 A agenda escolar é de uso obrigatório;
 A entrega do material escolar será feita de 08 a 12 de janeiro de 2018, das 13h às 17h;
 Venda dos livros no CNSA, sob a responsabilidade da UNOi, ou através do TE do Colégio (com o
professor Elizeu Neto);
 Todos os materiais devem estar devidamente identificados com nome completo da criança;
 O uso do uniforme é obrigatório a todos os alunos, para entrar e para permanecer nas dependências
do Colégio nos dias letivos. O tênis é de uso obrigatório.
 Os pais devem adquirir uniformes apenas no fornecedor credenciado, pois somente ele irá possuir a
autorização para a venda do uniforme oficial do colégio (tecidos, tamanhos e logotipo determinado).
 O aluno (a) só poderá usar o uniforme padrão oficial determinado pela escola. NÃO iremos permitir
nenhuma camiseta, short, bermudas (masc/fem), calça legging, sem o logotipo da escola, dentro da
mesma.
 Solicitamos aos pais que colaborem com a adequação do vestuário de seus filhos para evitar
aborrecimentos.
 Reunião de pais e mestres: dia 22 de janeiro, às 8h .

 As aulas com os alunos terão início no dia
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