Educação Infantil

Lista de Material 2017 – Jardim I
(alunos que completam 4 anos até o dia 30 de junho)

Livro: Projeto Ápis, autores: Dante e Noemi da Editora Ática
Vol. 2 (Livro e Caderno de Letras e Números)
Livro de Inglês: Hide and Seek 1
Autora: Sarah Elizabeth Sprague

-

Editora: Macmillan

- 01 caderno de desenho de 96 fls sem margem e
sem desenho – 275 mm x 200 mm para a
disciplina de Arte
- 05 saquinhos plásticos tamanho ofício
- 15 saquinhos plásticos (tamanho 11x20)
- 01 rolo de durex grosso (meninas)
- 01 pincel chato nº 12 e 01 brochinha Nº 00
- 01 esponja (meninas)
- 01 folha de lixa (meninos)
- 01 durex colorido
- 01 fone de cabeça simples para as aulas de
informática.
- 01 pacote de bexigas
- 01 suporte de borracha para auxiliar o aluno ao
escrever
- 01 bloco de canson (folhas lisas) - A4 – 140
g/m²
- 1 estojo de cola gliter
- 01 pacote de Lumi paper Creative
- 01 estojo simples (vazio)
- 01 estojo duplo (vazio)
- 01 estojo de cola colorida lavável
- 01 folha de papel paraná
- 02 caixas de massinha Soft Acrilex
- 01 caixa de fósforo (meninas)
- 01 pacote de penas coloridas
- 01 camiseta velha de adulto para proteger o
uniforme nas atividades com tinta

- 01 de EVA (branco), 01 folha de EVA
(marrom) e 2 folhas de EVA glitter
- 01 pasta com elástico tamanho A4
- 03 potes de massinha de 500 gramas (UttiGuti)
- 01 bloco de canson (folhas lisas) – A3
Materiais que deverão ser repostos sempre que
necessário:
- 01 lápis grafite
- 01 apontador plástico com depósito para o lápis
Jumbo
- 01 caixa de giz de cera grosso, 12 cores jumbo
- 01 tesoura sem ponta (com o nome do aluno
gravado)
- 01 estojo de canetinhas hidrográficas
- 12 cores (Jumbo)
- 01 caixa de lápis de cor 12 cores (Jumbo)
- 01 borracha TK form Faber – Castell
- 01 tubo de cola branca – 110 grs.
- 01 cola bastão Pritt 20 grs.
Obs.: Dar preferência à mochila de costas.
Evitar a de rodinhas.

- 02 cadernos personalizados (adquiridos no colégio)
- 01 apostila de recorte (adquirida no colégio)

Orientações importantes:
Horário: Período da Manhã: das 8h às 12h

/

Período da Tarde: das 13h às 17h

Início das aulas:
30/01/2017 (2ª feira) – para os alunos novos, em adaptação
02/02/2017 (5ª feira) - para os alunos antigos (horário normal)

Adaptação dos alunos novos: 30/01/17 e 31/01/2017 e 01/02/2017
1º dia - 1h (sem lancheira)

2º dia – 2h (sem lancheira)

3º dia – 3h (com lancheira)

Todos os materiais de uso pessoal (estojo, giz de cera, material de higiene, etc.) deverão ter
identificação e precisam ser repostos sempre que necessário.
A agenda será fornecida pelo Colégio no início do ano letivo.
Todo o material deverá ser etiquetado com o nome e o ano do aluno. Substituir o material
de uso pessoal quando necessário e identificar com o nome e a série da criança a cada
substituição.
Encapar livros e cadernos com plástico transparente e etiquetá-los com o nome e a série do
aluno.
Lembramos que é possível aproveitar as canetas, tesoura, estojo, apontador etc. do ano
anterior, desde que estejam em bom estado.
Material de Higiene - Trazer na mochila todos os dias
• Escova de dentes, uma caneca pequena, uma toalhinha, creme dental infantil, um pente ou
escova de cabelo e uma garrafinha para água tipo squeeze.
- 02 caixas de lenços de papel que ficarão no colégio.
- 01 pacote de lenços umedecidos (Manter na mochila)
• Todos os pertences deverão ser identificados com o nome da criança e enviados dentro de
uma bolsinha, que deverá ser supervisionada diariamente. O material deverá ser reposto
sempre que necessário.
Para melhor conferência e organização e com o objetivo de priorizar a acolhida
dos alunos, todo o material (identificado) deverá ser entregue pelos pais, no dia
23/01/2017, em uma sacola devidamente etiquetada, no horário das 7h às 9h e das
13h às 15h.
O material que não for entregue nesta data, somente será recebido pela
professora, com agendamento prévio. Não aceitaremos a entrega do material na
recepção.
Plantão de Vendas - No dia 14/12/2016 (dia do Plantão de Atendimento aos Pais)
das 8h às 17h, haverá no Colégio (na Biblioteca), um plantão de vendas de todo o material da
lista, da Livraria Nipon Digital, para os pais interessados.
Nesse dia poderá ser feita a compra do Kit completo (serão aceitos todos os cartões de
crédito) ou pela internet através do site www.vangogh.listasescolaresonline.com.br, com a
entrega diretamente na residência do (a) aluno (a).
*Não serão vendidos itens avulsos, apenas os kits completos.Uniforme: O uniforme
escolar é um meio de identificar o aluno do Van Gogh e evidenciar que ele faz parte do corpo
discente da Escola. É de uso obrigatório, desde o 1º dia de aula (tênis branco ou azulmarinho). Solicitamos que todas as peças tenham o nome do aluno bordado.
Educação Física - Uniforme e tênis e meias confortáveis. Para segurança da criança não
é permitido o uso de sandália, chinelo e papete.
Recomendamos aos senhores pais a leitura do Regulamento Escolar (primeiras
páginas da agenda).
Reunião de Pais – 26/01/2017
Turma da manhã -18h às 19h – Com a professora
Reunião Geral: 19h às 20h – Coordenação e Direção
Turma da tarde: 20h às 21h – Com a professora
Atendimento ao público a partir do dia 09/01/2017 das 8h às 18h.
www.colegiovangoghsp.com.br
Rua Atenágoras, nº 99 – Bairro do Limão - telefone: 3966-9174

