
 

 

2º PERÍODO – EDUCAÇÃO INFANTIL 

Prezados Pais e/ou Responsáveis, 

Vocês estão recebendo a lista de materiais para o ano de 2017. Data de entrega: 02/02 ou  03/02 de 13h às 17h. 

Início das aulas: 06/02/2017 Hora: 13h30 – somente no 1º dia.  

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 (Sugestão 

bordar). 

Calçado: Tênis preto c/ meias  brancas.    

01 caderno grande sem pauta 96 folhas sem pauta (aula) 

01 caderno pequeno de capa dura (recados) 

01 caderno grande sem pauta 60 folhas (dever) 

01 pasta grossa para deveres 

01 pacote de lantejoulas grandes (14 mm) 

01 pacote de olhos móveis 

02 envelopes brancos tamanho A4 

01 toalha de mão (com nome) 

02 caixas de massinha para modelar SOFT 

01 caixa lápis de cera triangular 

04 lápis pretos nº 2 triangular / 02 borrachas grandes/ 01 

apontador com depósito 

(O uso de lapiseira é proibido nesta faixa etária) 

01 estojo escolar simples de tecido, plástico ou 

emborrachado 

01 estojo caneta hidrocor (12 cores) 

01 caneta permanente 

02 folhas de EVA com gliter 

02 rolos de papel crepom 

 

01 livro de literatura da coleção OS PINGOS (Mary França 

e Eliardo França)  

04 folhas colorset (cores variadas) 

01 camisa branca tipo hering tamanho “P” adulto 

01 tesoura sem ponta 

01 garrafinha para água (deverá ser trazida todos os dias) 

06 colas bastão  

01 tela branca pequena para pintura 

01 pasta fina para atividades (verde) 

01 jogo de boa qualidade para idade 

01 fita crepe 

01 pacote de palito de picolé colorido 

01 caixa de tinta a dedo 

01 pacote de folhas vergê (branco) 

01 pacote de folhas Filipaper Decor 

01 pasta de elástico fina 

02 caixas de lápis (ecolápis jumbo triangular – Faber 

Castell ideal para mãozinhas pequenas) 

02 durex colorido 

 

Encapar todo o material com plástico verde de bolinha branca e Identificar com o nome do aluno do lado de fora. 

Para o ano letivo de 2017, serão adotados os livros didáticos da Rede SER. 

Informamos  que o material didático para 2017 estará disponível para aquisição e retirada a partir do dia 23/01/17, 

na Livraria localizada no pátio do Instituto Vianna Júnior.As compras realizadas no mês de janeiro poderão ser 

parceladas em até 6x no cartão de crédito; a partir do mês de fevereiro de 2017, as compras poderão ser parceladas 

em até 5x no cartão de crédito. 


