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4  Comunicado:

Os materiais de uso coletivo solicitados 
serão utilizados pelos alunos da Educação 
Infantil, oportunizando a todos desfrutar de 
grandes e diferentes variedades de técnicas 
artísticas e pedagógicas.

A agenda escolar será entregue na primeira 
semana de aula, sem custo para o aluno. Seu 
uso é diário e obrigatório. 

No caso de perda, o aluno deverá comprar 
outra agenda na secretaria do Colégio.

Colocar nome do aluno na lancheira, no 
casaco do uniforme e na mochila (mochila 
sem rodinhas).

Atendendo a legislação vigente, as marcas 
indicadas são somente sugestões. Alertamos 
que marcas de qualidade inferior se deterio-
ram no decorrer do ano, tornando-se inuti-
lizáveis.

5    Uniforme do Colégio:

Calça, bermuda ou saia-calça na cor azul royal;
Camiseta branca;
Moletom, casaco ou jaqueta na cor azul royal;
Tênis.

O uso do uniforme é obrigatório. Favor 
identificar todas as peças com caneta de 
tecido.
Para a segurança dos/as estudantes, 
orientamos a não utilização de: sandália, 
bota, crocs, chinelo ou sapatilha

    

Av. Morenitas, 684, esq. c/ Av. Golfinho - Fone: (45)3527-1343

R:Jorge Sanways 1153, Centro - Fone: (45)3025-4999

R: Palestra Itália, 547, Morumbi - Fone: (45)3578-1196

Sugestões de compras de uniformes:

KRIEGER CONFECÇÕES

BEVAM ESPORTES E UNIFORMES 

FINA ESTAMPA 

Enviar diariamente na lancheira:
       Toalha para lanche (colocar nome)
       Copo com tampa ou garrafinha para água (colocar nome)

3      Avisos:  

1      Avisos:
    Reunião com a Professora e entrega dos materiais no dia 04/02/2022;
     Alunos matriculados no turno da manhã: 8h às 11h; 
     Alunos matriculados no turno da tarde: 14h às 17h;
      Início  das aulas do Infantil 1, 2 e 3: 07/02;
      Início das aulas do Infantil 4 e 5: 08/02.

ANO LETIVO 2022

LISTA DE MATERIAIS 
Infantil 3 - Educação Infantil

1 Pacote de letras Evamax - (Alfabeto móvel - vogais);
1 Pacote de números Evamax;
1 Livro de histórias de acordo com a faixa etária - (Brinque Book);
1 Caixa de lápis de cor (Jumbo) de 12 cores;
1 Caixa de giz de cera - (triangular);
1 Caixa de canetinha hidrocor (ponta grossa);
1 Caneta permanente ponta dupla (cor livre);
1 Caixa de cola colorida;
4  Potes de massinha de modelar - (Soft Acrilex ou Super Soft TRIS);
1 Pacote de massinha de EVA;
1 Pote de tinta guache em cor livre;
1 Tesoura sem ponta;
1 Tubo de cola Tenaz de 90g;
1 Estojo para lápis - bolsinha com duas divisórias - (colocar nome);
2 Pacotes ou blocos de papel color set colorido A3;
1 Pacote de papel especial - Diplomata Premium - (A4 -180g);
100  Folhas de papel sulfite A3;
1 Folha de acetato;
1 Rolo de latéx;
1 Pacote de canudos de papel;
1 Folha de EVA com gliter - (prata ou dourado);
1 Pacote de balão em cor livre São Roque -  (nº 09);
1 Pasta de plástico Line com elástico tamanho A3 - (colocar nome);
1 Pacote de balão - (nº 09 – São Roque);
1 Pacote de massa para biscuit – ( Acrilex 90g);
1 Pacote de palito de picolé colorido;
2 Metros de TNT em cor livre;
4 Caixas de lenços descartáveis;
4 Pacotes de toalhas umedecidas;

2      Materiais de uso individual: 

COLÉGIO VICENTINO


