Lista de Material - 2017 – Integral
Educação Infantil

- 01 caixa de Giz de Cera grosso, 12 cores
Jumbo
- 02 lápis grafite Jumbo
- 01 caixa de lápis de cor (12 cores) Faber
Castell Jumbo
- 01 estojo de cola colorida lavável
- 01 estojo de canetas hidrográficas Jumbo (12
cores)
- 01 tesoura sem ponta
- 01 borracha TK form Faber Castell
- 02 tubos de cola branca – 110 g
- 1 tubo de cola bastão
- 03 caixas de massinha com 12 cores (UttiGuti)
- 03 revistas usadas para recorte
- 01 durex colorido
- 01 estojo com 2 zípers (vazios)
- 01 gibi
- 01 pincel nº 14
- 2 folhetos de supermercado
- 10 sacos plásticos (tamanho ofício)
- 10 sacos plásticos (tamanho 11x 20)

- 02 blocos de canson (folhas lisas) - A4 – 140
g/m²
- 02 blocos de canson A3
- 02 folhas de EVA (qualquer cor) e 2 folhas de EVA
glitter
- 01 pacote de canudo plástico
- 01 folha de papel laminado
- 01 folha de papel espelho
- 01 color set
- 01 bloco de Creative Papers A4 (meninos)
- 01 folha de papel Paraná
- 03 revistas apropriadas a faixa etária Picolé ou
Passatempo
- 01 camiseta usada de adulto para proteger o
uniforme nas atividades com tinta.
Obs: Durante o ano serão solicitados outros
materiais de acordo com a necessidade.
Todo o material de uso pessoal deverá ter
identificação e ser reposto sempre que
necessário.

Orientações importantes:
I- Início das aulas regulares (horário normal): 30 de Janeiro de 2017.

Horário: Integral I: das 7h às 17h30
Integral II: das 7h às 19h
II- Curso de Férias Janeiro/2017:
•

Período de 09/01 a 27/01/2017

•

Horário:

Integral I (das 8h às 17h30)

Integral II (das 8h às 19 h) Intermediário (das 8h às 15 h).

Alimentação: Integral I (incluso almoço e lanche da tarde)
Integral II (incluso almoço, lanche da tarde e jantar).
Intermediário (incluso almoço).
Os alunos deverão trazer o lanche da manhã.

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.
- 1 caixa de lenços de papel que ficará no colégio.
• Fraldas (o suficiente para várias trocas durante o dia)
• Creme contra assadura – uso pessoal
• Lenço umedecido – uso pessoal
• 01 troca de roupa e tênis (deverá ser obrigatoriamente uniforme)
• 01 travesseiro e um lençol infantil para a hora do descanso. Às sextas-feiras mandaremos
para casa para lavagem e deverão ser devolvidos na 2ª feira.

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.

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.
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 azul- marinho). Solicitamos que todas as peças tenham o nome do aluno
bordado.
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.
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