COLÉGIO VICENTINO SANTA CECÍLIA
Berçário ao Ensino Médio
#somosOSantaCecilia

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – NÍVEL 2 / 2021








PAPÉIS, FOLHAS E SIMILARES
1 pacote de papel colorido –120g/m² ou 150 g/m²
(sugerimos Credeal ou Canson)
50 folhas de papel A4 -180 gm² (meninas)
50 folhas A4 - 75gm² (meninos)
50 folhas de papel A3 120gm²
5 sacos plásticos tamanho ofício grosso e sem furos
1 caixa de lápis de cor tipo triangular / 12 cores
(sugerimos Jumbo)
1 estojo de giz de cera












PASTAS
1 pasta Polionda - A3 com alça / identificada
1 pasta plástica A4, identificada para Língua Inglesa







MATERIAL DE PINTURA
1 caixa de cola colorida com 6 cores
1 pote de tinta têmpera guache - 250ml
1 pincel chato nº16 / tipo Condor
1 camiseta manga curta, média (usada) de adulto /
identificada



MATERIAL BÁSICO
1 tubo de cola branca 110g (sugerimos Pritt Tenaz)
1 tubo de cola gliter
2 caixas de massas de modelar / tipo Soft
1 tesoura escolar - (sugerimos – Noris Club 14cm sem
ponta)
Obs: esta tesoura serve para destros e canhotos




MATERIAL DE INGLÊS
50 folhas de oficio brancas
3 saquinhos plásticos (A4)









Boné para dias de sol (identificado)
Protetor solar (identificado)
1 necessaire com pente ou escova de cabelos.
Para as meninas, adereços de cabelo como
borrachinhas e presilhas.
1 merendeira com: 1 toalha para a mesa de tecido
(jogo americano)
1 garrafinha d’água (para ser utilizada na sala)
MATERIAL PARA CUIDADOS ESPECIAIS
Antitérmico conforme receita pediátrica e
1 termômetro identificado
LIVROS DE LITERATURA
2 livros de literatura usados, capa dura, para compor a
bibliotequinha da sala
Obs: Solicitaremos mais 1 livro literário que será
adquirido na Jornada Literária do colégio
Ao longo do ano, sucatas e material de reposição,
serão solicitados quando necessário.

TODOS OS MATERIAIS
DEVERÃO ESTAR IDENTIFICADOS.

UNIFORME:
O UNIFORME ESCOLAR COMPLETO
É DE USO OBRIGATÓRIO
DESDE O 1º DIA DE AULA.













JOGOS PEDAGÓGICOS
Um dos jogos pedagógicos abaixo:
1 família pedagógica de tecido artesanal
(a mesma utilizada no Nível 1)
2 carrinhos médios ou miniaturas - resistentes
(meninos)
1 brinquedo para ser utilizado na pracinha (meninas)
1 boneca com roupa ou 1 boneco
1 jogo quebra-cabeça bem resistente – 16 a 50 peças
1 jogo simbólico tipo: cabeleireiro, médico, dentista,
marceneiro etc. (meninas)
MATERIAL DIÁRIO
Na mochila do Aluno deve constar diariamente:
Agenda do Colégio
1 muda do uniforme
1 sacola para roupa suja

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.

Rua Felipe de Oliveira, 448 – Fone/WhatsApp: (51) 3316-1000
Porto Alegre/RS – www.colegiosantacecilia.com.br

MATERIAL PARA DESCANSO
ALUNOS DO CONTRATURNO





1 embalagem plástica ou de TNT contendo:
1 travesseiro- identificado
1 edredom infantil – identificado
1 jogo de lençol com elástico e fronha – identificado

MATERIAL PEDAGÓGICO PARA
ALUNOS DO CONTRATURNO












 INFORMAÇÕES PESSOAIS: Solicitamos manter
atualizados os telefones e dosagens dos
medicamentos na agenda.
 ANIVERSÁRIO: A família que desejar festejar o
aniversário no colégio deverá agendar com a
professora. O aniversário é festejado na sala de aula,
somente com os colegas e professora, substituindo o
horário do lanche. A família deverá solicitar as
sugestões de objetos, alimentos e bebidas a serem
enviados nesta data. Os familiares enviam o que for
utilizado e a professora organiza a mesa.
Obs. A fim de não alterar a rotina escolar, somente
agendamos um aniversário por semana.

100 folhas de papel desenho A3
1 pasta Polionda - A3 com alça / identificada
2 pacotes de papel Color Set /A4 – 150g/m²
2 caixas de massas de modelar / tipo Soft
1 jogo pedagógico forte e resistente
1 pacote de pratos de papelão sem cor nº 3 para
atividades de artes
1 pincel chato nº 12
1 tesoura escolar (identificada)
1 revista usada tipo Claudia, Caras, etc
1 caneta ponta fina ou grossa, tipo permanente
1 necessaire com pasta dental, escova dental, pente
ou escova de cabelo

OBSERVAÇÕES:
 RETIRADA DO ALUNO(A): Os pais deverão apresentar
à educadora da turma, as pessoas responsáveis pela
retirada do aluno (a) da escola. Na agenda deverá
constar: nome, sobrenome, grau de parentesco e
telefone das pessoas citadas acima.
 COMUNICAÇÃO: Todos os comunicados serão
enviados pela agenda e rubricados diariamente pelos
responsáveis.
 UNIFORMES: O uso do uniforme completo é
obrigatório, conforme as regras de convivência do
colégio no turno integral e meio turno.
 FANTASIAS: Ao longo do ano será solicitado uma
fantasia e trajes típicos para os festejos Juninos e
Farroupilha.
 MATERIAIS: Durante o ano pediremos a reposição de
materiais e algumas sucatas tipo: garrafas pet, caixa
de ovo vazia, etc.
 IDENTIFICAÇÕES: Roupas em geral e outros objetos
pessoais devem estar identificados com nome e a
primeira letra do sobrenome.
 OBJETOS PERDIDOS: O colégio não se responsabiliza
por objetos pessoais, uniformes, joias ou adereços,
perdidos nas dependências.
 HORÁRIOS: Os responsáveis pelos alunos devem
observar rigorosamente, os horários de entrada e
saída.
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