1º PERÍODO – EDUCAÇÃO INFANTIL
Prezados Pais e/ou Reponsáveis
Vocês estão recebendo a lista de materiais para o ano de 2016. O ideal é que os itens da lista sejam
adquiridos antes do início das aulas: 01/02/2016.
O livro paradidático será adotado em fevereiro.
A preferência por determinadas marcas se deve à constatação, em anos anteriores, de fatores como
durabilidade, qualidade, entre outros. Vocês, no entanto, podem optar por outras marcas.
É importante ressaltar que todos os momentos apresentam possibilidades de aprendizado para os alunos.
Uso do UNIFORME: O uniforme escolar é um meio de identificar o aluno do Colégio Vianna Júnior e evidenciar a sua
participação como discente do colégio. Seu uso é obrigatório. (Responsabilidade dos pais). Obrigatório nome no
uniforme.
Calçado: Tênis preto c/ meias brancas.

01 livro de literatura de acordo com a idade
01 pacote de lantejoulas grandes (14mm)
01 pacote de olhos grandes ou médios móveis
01 rolo de fita crepe
100 folhas papel A3
01 pacote Filipaper Decor (Xadrez)
03 caixas de massinha para modelar SOFT
03 caixas de giz de cera grande triangular
02 folhas de papel laminado
04 folhas colorset
02 rolos de papel crepom (cores variadas)
02 folhas de EVA com Glitter
02 folhas de EVA estampado
02 tubos de cola branca 90
02 caixas de sapato encapadas de papel pardo (sem
nome)
01 jogo de boa qualidade (grande ou pequeno/
brinquedos para empilhar/ brinquedos com formas
geométricas), quebra-cabeça, etc.

01 caderno pequeno de capa dura amarelo (recados)
01 pacote de palito de picolé ( natural)
01 conjunto de canetinhas grossas
01 caixa de lápis de cor grande triangular
01 caixa de camisa encapada de azul
01 tesoura sem ponta
01 avental
01 garrafinha para água (deverá ser trazida todos os
dias)
Toalha para a merenda (com nome, uma deverá ser
trazida todos os dias junto com o lanche)
01 pasta com alça para dever
02 lápis pretos (triangular)/1 apontador/1 borracha
01 pincel chato pequeno
01 pote de guache de 250 ml
04 lixas nº 80
01 rolo de fita metalóide de 05 mm ou 10 mm

Identificar todo o material com o nome do aluno do lado de fora.
O livro didático (Rede SER) deverá ser adquirido na Instituição.

