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LISTA DE MATERIAIS – 2018 | EDUCAÇÃO INFANTIL – INFANTIL II





Agenda Padronizada do Colégio Passionista São Gabriel preenchida com todos os
dados da criança – Uso obrigatório. A agenda será entregue GRATUITAMENTE ao
aluno, no início das aulas.
01 mochila infantil (com nome) – durante todo o ano letivo deverá conter 01 troca de
roupa de acordo com o clima, 01 pente ou escova de cabelos e 01 estojo contendo: 01
escova de dente com reservatório, 01 creme dental e 01 sabonete (em todas as peças
deve constar o nome da criança).
01 lancheira (com nome).


DIA 26/01/2018, SEXTA-FEIRA, às 14h
o

ENTREGA DE MATERIAL PARA AS PROFESSORAS DO CURSO INFANTIL E
ENCONTRO ENTRE EDUCADORES E FAMILIARES.




29/01/2018, SEGUNDA-FEIRA
INÍCIO DAS AULAS PARA TODOS OS ALUNOS
EDUCAÇÃO INFANTIL– 13h às 17h15

MATERIAL:
 LIVROS
o Projeto APIS – 3
Autores: Dante e Noemi
Editora: Ática
Livro integrado
Linguagem: matemática, natureza e
sociedade
Edição Reformulada
ISBN 9788508165216

o 1 livro paradidático (história infantil)
Sugestões de autores: Ziraldo, Ana Maria
Machado, Ruth Rocha, Eva Furnari, Sonia
Junqueira, Mary França, Liliana e Michelle
Lacocca,Tatiana Belink e Sílvia Orthof.

Atenção: Os livros paradidáticos
deverão ser de acordo com a faixa
etária da criança de 04 a 05 anos.


O livro deve conter:
o Letra bastão;
o Ilustrações grandes e coloridas;
o Textos pertinentes ao processo de
pré-alfabetização.

 OUTROS MATERIAIS
 1 caderno de capa dura – 50 folhas

 1 tesoura sem ponta (com nome)

 1 caixa de lápis de cor

 2 tubos de cola bastão - grande

 1 jogo de canetinhas

 1 tubo de cola líquida - grande

 1 caixa giz de cera (curton)

 1 pacote massa para modelar

 3 lápis pretos nº 2

 1 bloco para desenho – A4

 2 borrachas macias
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 1 bloco de papel colorido para

 1 brinquedo pedagógico para alfabetização
 1 estojo com 02 compartimentos (para

dobradura
 1 EVA

canetinhas e lápis de cor), contendo: lápis de



1 pacote de 100 folhas sulfite A4

escrever, borracha macia e apontador.



2 metros de TNT

(solicitaremos reposição quando



3 envelopes grandes

necessário)

MATERIAL DE HIGIENE
 1 escova de dentes

 1 bolsinha para guardar o material de higiene

 1 pasta dental (pequena)

 1 garrafinha para água pequena

 1 toalhinha (pequena)

 1 pote de lenço umedecido ou refil

 1 caneca

 Luvas plásticas

 1 pente ou escova

 Toucas brancas para as aulas de culinária

 1 camiseta grande para aulas de pintura
AVISOS IMPORTANTES:
 Todo material deverá ser encapado com plástico transparente e devidamente etiquetado com o nome do
aluno.
 O aluno deverá estar com o material completo desde o primeiro dia de aula;
 Todos receberão gratuitamente a Agenda Escolar Passionista.
 Solicitaremos reposição de material quando necessário.
 A agenda deverá ser vistada todos os dias.
 Identificar com o nome da criança e a turma em todos os materiais, inclusive mochila, lancheira, uniforme e
agenda.

A Livraria Loyola estará de plantão na escola no período de 08 de
janeiro a 03 de fevereiro de 2018, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.
Observação: Os materiais acima descritos poderão ser adquiridos em
outros locais de preferência da família.
O uso do UNIFORME ESCOLAR é obrigatório em todas as atividades promovidas pelo Colégio, da Educação Infantil ao
Ensino Médio e o tênis é o único calçado permitido.
O Colégio Passionista São Gabriel terceiriza a venda dos uniformes escolares e os mesmos podem ser adquiridos nos
seguintes endereços:
 “Loja dos Uniformes”: Rua José Bonifácio nº 494, tel.: 3467-3293, Centro, SV.
 “MSK Uniformes”: R. XV de Novembro,Nº 7 tel.: 3469-8296,email.: contato@mskuniformes.com.br – Centro,
São Vicente/SP.
 “ESTRAVAGANZZE CONFECÇÃO”: R. Tenente Durval do Amaral, 361 – Catiapoã/São Vicente.
Tel.: 3468-5450
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