Educação Infantil

Lista de Material 2019 – Jardim I
Livro: Lápis na mão – Integrado – Maria Salete Alves Gondim
– Educação infantil - Vol. 2 / Editora Quinteto / São Paulo 2ª Edição - 2016
Livro de Inglês: Gumdrops 1 - Autora: Rebecca Lee Williams – Editora Richmond
Materiais que devem ser entregues no Colégio no dia 22/01/2019 e repostos
sempre que necessário
7h às 9h - Turma da manhã
13h às 15h - Turma da tarde

01 caderno de desenho de 48 fls sem margem e sem desenho – 275 mm x 200 mm (capa
dura)
02 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)
02 estojos duplos
01 caixa de lápis de cor 12 cores (jumbo)
01 borracha
02 tubos de cola branca – 110 g
02 tubos de cola bastão 40 grs.
05 saquinhos plásticos tamanho ofício
10 saquinhos plásticos (tamanho 11x20)
01 brochinha Nº 00
01 bloco de canson branco (folhas lisas) – A4
02 folhas de EVA branco, 02 folhas de EVA bege e 2 folhas de EVA glitter
01 pasta catálogo com 20 saquinhos
01 camiseta usada e em bom estado de adulto para proteger o uniforme nas atividades com
tinta
01 estojo de cola gliter
01 tela 20x30
01 varal das letras e números
Coleção Eco cores - Multiformas – 110g/m2 230mmx 320mm(sugestão: Novaprint)
Obs.: Dar preferência à mochila de costas. Evitar a de rodinhas.
Somente Meninos
1 papel crepom amarelo
01 rolo de durex grosso
01 pacote de bloco colorido criativo
Canson, 80g/m, formato A4
01 folha de papel Paraná
01 folha de papel espelho amarelo
01 pote de tinta guache de 250 ml – rosa
Coleção Eco cores Papel que se dobra –
75g/m2 – folhas dupla face(sugestão: Novaprint)

Somente Meninas
01 papel crepom rosa
01 durex colorido
01 folha de papel espelho rosa
01 folha de papel pedra
01 pote de tinta guache de 250 ml – amarela
01 pacote de penas coloridas
Coleção Eco cores – Textura Visual –
180g/m2 - 230mmx 320mm (sugestão: Novaprint)

Alunos do Integral I/II e Intermediário
02 tubos de cola branca – 110 g
02 folhas de EVA (qualquer cor) e 02 folhas de EVA glitter
01 bloco para desenho com moldura 150g/m2 – 23x32 cm (sugestão: Mennó)
Aula de informática - 01 fone de cabeça simples.

Orientações importantes:
Início das aulas:

28/01/2019 (2ª feira)

Horário: Período da Manhã: das 8h às 12h
Período da Tarde: das 13h às 17h

Agenda: Será fornecida pelo Colégio no início do ano letivo.
O horário de aulas deve ser verificado diariamente, para que o aluno traga para a escola
somente o material necessário.
Regulamento: Recomendamos aos senhores pais a leitura do Regulamento Escolar
(primeiras páginas da agenda).
Uniforme: 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.
Solicitamos que todas as peças tenham o nome do aluno bordado.

Educação Física - Uniforme / tênis e meias confortáveis. Para segurança da criança não é
permitido o uso de sandália, chinelo e papete.

Material adquirido no Colégio: 01 apostila de atividades para cada semestre.

Todo o material de uso pessoal deverá ter identificação.
Lembramos que é possível aproveitar as canetas, tesoura, estojo, etc. do ano anterior, desde
que estejam em bom estado.
Durante o ano solicitaremos outros materiais de acordo com a necessidade.

Entrega do Material: 22/01/2019 – Entregar em uma sacola devidamente etiquetada, os
materiais solicitados no horário das 7h às 9h (período da manhã)
13h às 15h (período da tarde).
É fundamental que a entrega de materiais seja nessa data e nesse horário para uma
melhor organização no retorno dos alunos.

Cirandinha de livros: Na 1º semana de fevereiro, enviaremos os títulos dos Livros da
Cirandinha de livros do 1º e 2º semestre.

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.
- 2 caixas de lenços de papel que ficarão no colégio.
• 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.
Plantão de Vendas - No dia 14/12/2018 (dia do Plantão de Atendimento aos Pais)
das 8h às 17h, haverá no Colégio, 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 ou dos itens avulsos(serão aceitos todos
os cartões de crédito) ou pela internet através do site www.vangogh.listadocolegio.com.br,
com a entrega diretamente na residência do (a) aluno (a).
Reunião de Pais – 23/01/2019
Turma da manhã -18h30 às 19h30 – Com a professora
Reunião Geral: 19h30 às 20h – Coordenação e Direção
Turma da tarde: 20h às 21h – Com a professora

ALUNOS DO PERÍODO INTEGRAL
Integral I - das 7h às 17h30 (incluso almoço e lanche da tarde)
Integral II - das 7h às 19 h (incluso almoço, lanche da tarde e jantar).
Intermediário - das 8h às 15h
10h às 17h

(incluso almoço)

Os alunos deverão trazer o lanche no períododo pedagógico.

Curso de Férias Janeiro: Período de 07 a 24/01/2019

Atendimento na secretaria a partir do dia 07/01/2019 das 8h às 18h.
www.colegiovangoghsp.com.br
Coordenação: claudia@vangogh.g12.br e alessandra@vangogh.g12.br
Rua Atenágoras, nº 99 – Bairro do Limão - telefone: 3966-9174

