ESCOLA VICENTINA NOSSA SENHORA DAS MERCÊS
LISTA DE MATERIAL - 2018

NIVEL III
LIVRO DIDÁTICO: Buriti Mirim, 1. Editora Moderna,
1ª edição, 2017.
(Acompanha: almanaque da família e caderno de
cenários)
LIVRO INGLÊS: Gumdrops N. Autora: Gabriela
Zapiain. Editora Moderna/Richmond, 2014.
03 livrinhos de literatura infantil: escolher livros
adequados à faixa etária.

Observação: venda dos livros didáticos com desconto
diretamente com a Editora.
Datas: 06/12/17 – 17h às 19h
06/02/18 – 8h às 10h ou 13h30 às 15h30
Local: Ginásio da escola
Material didático (com o nome marcado em cada
objeto)
01 tubo de cola com gliter
01 caixa tinta confetti acrilex 15ml com 06 cores
02 caixas de tinta, pintura a dedo, com 6 cores
02 caixas de lápis de cor com 12 cores(de preferência
triangular)
02 caixas de giz de cera com 12 cores (giz grosso)

02 potes (cores diferentes) de massinha de modelar Soft
Acrilex 500g
01 tesoura sem ponta com nome da criança
01 rolinho para pintura
03 lápis pretos para escrever (de preferência triangular)
02 borrachas brancas macias
01 tubo de cola líquida (180ml)
01 cola bastão tamanho grande (faber castel)
01 pincel para pintura, achatado, nº. 10
04 pastas com grampo para arquivar folhas (cor vermelha)
02 penais simples com zíper
02 caixas de lenço de papel
01 sabonete líquido
01 jogo pedagógico de encaixe (Lego, tijolinho, etc.)
02 blocos criativo para uso escolar (de preferência da marca
Romitec)
03 revistas para recorte
03 cartelas de figurinhas adesivas (motivos infantis)
01 lancheira e 02 jogos americanos de plástico (para
alunos que não utilizam o refeitório)
01 avental para pintura (próprio da escola)
01 pasta polionda vermelha fina com elástico
01 Agenda escolar Vicentina
Material para o uso diário ( carregar na mochila)
01 estojo (nécessaire) para guardar material de higiene
com : 01 escova de dente, 02 creme dental sem flúor, 01
escova ou pente para cabelo.

Orientações Práticas:






Conforme a lista anote o nome do aluno no material (caso contrário será devolvido);
No uniforme deve constar o nome do aluno, bordado obrigatoriamente para evitar perdas ou
trocas;
Não são permitidas mochilas de outras escolas;
O material deve ser simples e conforme a lista para favorecer o trabalho da criança;
Avental para pintura (comprar junto com o uniforme).

Entrega do material: 06/02/18 (terça-feira), das 13h30min às 15h30min.
Início das aulas com os alunos: 07/02/2018 (quarta-feira)
Horário da aula: Alunos do regular: 13h30min às 17h30min
Alunos do período integral: 7h30min às 17h30min.
Obs.: Faremos a adaptação conforme a necessidade de cada criança.

