
 

 

LISTA DE MATERIAL 2018  
 MATERNAL – EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Início das aulas: 05/02/2018 
 

01 e 02/02 (quinta e sexta-feira) Entrega do material – De 13h às 17h 

05, 06 e 07/02 (segunda, terça e quarta-feira) Entrada: 13h30 – Saída: 16h30 

08 e 09/02 (quinta e sexta-feira) Horário normal (das 13h às 17h15) 

Os horários de entrada e saída deverão ser respeitados durante todo o ano letivo. 

 

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 e de responsabilidade dos pais.  

Obrigatório nome no uniforme (Sugestão bordar). 

É vedado aos alunos a utilização de bonés, capuzes e similares, que não os previstos pelo uniforme da escola. 

Não é permitido o uso do uniforme das escolinhas de esportes durante o horário letivo. 

Só será permitido frequentar as aulas de educação física devidamente uniformizado.  

Calçado: Tênis preto c/ meias brancas. 
 

 MATERIAL USADO PELO ALUNO QUE FICARÁ GUARDADO NO COLÉGIO 

01 pacote de lantejoulas grandes (14 mm) 

01 pacote de olhos grandes papel/móvel 

01 rolo de fita crepe 

300 folhas papel A3 

01 pacote de folhas Color Set A4 

03 caixas de massinha para modelar  

03 caixas de giz de cera grande triangular 

03 rolos papel crepom (cores vivas) 

01 pacote de palito de picolé colorido 

01 pincel chato pequeno 

01 tela para pintura (20 x 40) 

10 botões peq/coloridos 

03 fls de EVA Glitter (Rosa) 

03 fls de EVA (amarelo) 

01 pacote de papel Vergê branco 90g 

03 tubos de cola branca 90g  

01 jogo pedagógico de boa qualidade (grande ou pequeno/ 

brinquedos para empilhar/ brinquedos com formas 

geométricas) etc. 

01 baldinho para areia 

01 Tinta de tecido (35 ml) 

02 durex coloridos 

02 bastões de cola quente (grossa) 

01 caderno pequeno capa dura (Amarelo) 

01 caixa de sapato (encapada na cor azul) 

01 tesoura sem ponta 

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

Toalha para a merenda (Deverá ser trazida todos os dias 

junto com o lanche) 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Todo material deverá ser Identificado com o nome do aluno. 

Durante o ano letivo, serão solicitados pela professora livros paradidáticos. 


