COLÉGIO VICENTINO SANTA CECÍLIA
Berçário ao Ensino Médio
#somosOSantaCecilia

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – MATERNAL / 2021
PAPÉIS E SIMILARES


1 pacote de papel Color Set A4 – 120g/m²(sugerimos
Credeal) (Meninas)







6 plásticos (tamanho A4) grosso e sem furo
25 folhas desenho A3 - 150g/m²
50 folhas A4 - 75g/m²
25 folhas desenho A4 -150g/m²
1 pasta polionda tamanho A3 com alça (identificada)

MATERIAL DE ARTES

1 estojo de giz de cera tipo curtom 12 cores

1 estojo de canetinhas - Hidrográficas ponta grossa
(Meninas)

1 estojo de cola Plasticor (Meninos)

1 caixa de massa de modelar tipo Soft da Acrilex
(Meninas)

2 tubos de cola branca 110g (sugerimos Pritt Tenaz)
(Meninos)

1 pote de 250ml de Têmpera Guache - (cores primárias)
(Meninas)

1 pincel chato n°16

1 pincel tipo rolinho

1 lixa para madeira fina

1 pacote de pratos de papelão s/ cor - nº 3 / 10 unidades
(Meninos)

1 camiseta média de manga curta de adulto usada e
identificada que será utilizada para pintura

BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS




1 jogo de panelinhas (Meninas)
1 carro grande e resistente (Meninos)

UM DOS JOGOS PEDAGÓGICOS SUGERIDOS ABAIXO:

Quebra- Cabeça – de 6 até 12 peças – Grow / Toyster

Cadê a Mamãe?/ Brincadeira de Criança - Pré School

Mamãe e Filhotes – Toyster

Quebra cabeça Artesanal / (peças grandes)

Jogos de encaixe (peças grandes)

Brincando com os animais -Toyster

MATERIAL PARA HIGIENE
 Contraturno - manhã: 5 babadores identificados.
5 toalhas pequenas/tipo lavabo – identificadas
Toalhas e babadores serão entregues na 2ª feira e retornarão
durante a semana

Turno tarde: 5 babadores identificados com proteção de
plástico atrás
Sacolas plásticas ou de tecido, para o retorno da roupa suja
1 necessaire com divisões contendo: escova e creme dental, pente
e adereços para cabelo para as meninas.

MATERIAL PARA SER USADO NO FRALDÁRIO








1 caixa organizadora de plástico com tampa e identificada
- Dim.417x297x128 – Vol. 13,5 Litros (sugerimos Sanremo
ou Ordene) contendo:
1 pacote de 6 fraldas, para emergências
1 trocador plástico – identificado
1 embalagem grande de lenços umedecidos
1 caixa de lenços de papel descartável
1 toalha média tipo adulto – identificada

MATERIAL PARA CUIDADOS ESPECIAIS

Antitérmico identificado, conforme receita pediátrica
1 termômetro identificado
Obs. A Receita médica do antitérmico deverá ser colada na
agenda e renovada bimestralmente.

MATERIAL DIÁRIO
Na mochila do Aluno deve constar diariamente:

Agenda do Colégio

1 muda extra do uniforme/ fraldas para o dia/ 1
necessaire

1 sacola para roupa suja / tipo supermercado ou de
tecido

boné ou chapéu – identificado e protetor solar
(identificado)

MATERIAL MENSAL
1 lata de leite em pó (Para alunos que consomem mamadeira)

LIVROS DE LITERATURA


1 Livro capa dura e folhas acartonadas com o tema
bichinhos ou conto de fadas

1 Livro (usados), tipo banho ou acartonados para compor
a bibliotequinha da sala.
Obs: Solicitaremos 1 livro literário na JORNADA LITERÁRIA do
colégio.

TODOS OS MATERIAIS
DEVERÃO ESTAR IDENTIFICADOS.

Rua Felipe de Oliveira, 448 – Fone/WhatsApp: (51) 3316-1000
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UNIFORME:
O UNIFORME ESCOLAR COMPLETO
É DE USO OBRIGATÓRIO
DESDE O 1º DIA DE AULA.

A ENTREGA DO MATERIAL ESCOLAR
SERÁ NOS DIAS 18 E 19/02
(Somente no horário das 13h30 às 17h)
PARA A PROFESSORA DA TURMA
EM SUAS RESPECTIVAS SALAS.

22/02 – INÍCIO DAS AULAS DA
EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO
FUNDAMENTAL I e II E ENSINO MÉDIO.

MATERIAL ESPECIAL PARA OS ALUNOS DO CONTRATURNO – MANHÃ









1 Caixa de massa de modelar
1 pacote de papel Color set A4 – 120g/m
25 folhas desenho A4 150g/m
1 embalagem plástica ou de TNT contendo:
1 toalha média tipo adulto – identificada
1 travesseiro médio ou grande – identificado
1 edredom infantil
1 jogo de lençol com elástico e fronha.
OBSERVAÇÕES:

 Todos os comunicados serão enviados pela agenda e rubricados diariamente pelos
responsáveis.
 O uso do uniforme completo é obrigatório, conforme as regras de convivência do colégio.
 Roupas em geral e outros objetos pessoais devem estar identificados com nome e a primeira
letra do sobrenome.
 Será solicitado traje típico nos festejos Junino e Farroupilha e uma fantasia para atividades
especiais.
 Os pais deverão apresentar à educadora da turma, as pessoas responsáveis pela RETIRADA do
aluno (a) no Colégio.
 Na agenda deverá constar: nome, sobrenome, grau de parentesco e telefone das pessoas
citadas acima.
 Durante o ano pediremos algumas sucatas e materiais de reposição (quando necessário).
 Os aniversários serão agendados previamente com a professora. Solicitamos que não enviem
presentes, pois o mesmo será confeccionado pela turma.
 O colégio não se responsabiliza por joias ou adereços, perdidos nas dependências.
 Os responsáveis pelos alunos devem observar rigorosamente, os horários de entrada e saída.
 Toalhas, fronhas e lençóis serão trocados semanalmente.
 Solicitamos manter atualizados os telefones e dosagens dos medicamentos na agenda.
 Informações gerais, descrição sobre o funcionamento escolar, datas de reuniões, feriados etc.,
estão previstas no caderno do aluno, que foi disponibilizado no ato da matrícula.
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