COLÉGIO VICENTINO IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA
(45) 3277-8150 - (45) 99827-8100
www.colegioincomar.com.br

Lista de Materiais - Pré II
É NECESSÁRIO CONSTAR O NOME DA CRIANÇA EM TODOS OS MATERIAIS
1
Brinquedo para uso em sala.
1
Pasta catálogo ofício.
1
Pote de massinha (500g).
1
Tubo de cola branca (90g).
3
Cartelas de adesivos.
1
Caixa ou pacote de lenço para higiene nasal (vir na mochila).
1
Camiseta grande para pintura.
1
Copo plástico sem tampa - vir na mochila todos os dias - para o suco.
1
Estojo de zíper contendo: 2 lápis graﬁte, 2 borrachas, 1 caixa de lápis de cor (12 cores - Jumbo),
1 tesoura sem ponta, 1 apontador.
3
Fotos 3x4.
1
Livro de história infantil clássicos e fábulas.
1
Mochila escolar grande.
1
Pincel nº 08 – Chato.
6
Potes de tinta guache multiuso (30ml) Identiﬁcar cada pode.
1
Toalha higiênica (uso diário - vir na mochila).
1
Kit de livro anual (aquisição na tesouraria do Colégio).
1
Livro de Inglês (anual).
Atenção: Se necessário, será solicitada a reposição de alguns itens da lista.
Uniforme: Camiseta ( branca, amarela ou do esporte), calça, calção, bermuda e casaco. Não será
permitido short-saia. Todas as peças deverão conter o nome do(a) estudante.
Obs.: - Não comprar materiais escolares com forma de brinquedos.
-Não vir para o Colégio com jóias (corrente, pulseira, colar, anel, relógio).
PEDIMOS QUE MANTENHAM SEMPRE ATUALIZADOS OS TELEFONES E ENDEREÇOS JUNTO
À SECRETARIA E AGENDA ESCOLAR.

RECADOS IMPORTANTES
Ÿ 27//01/2018 - Reunião para os pais dos novos estudantes - das 8h às 10h com Coﬀee Break (importante

também a presença dos pais que matricularam seu(ua) ﬁlho(a) durante o ano letivo de 2017 e não
participaram da reunião no início do ano).
Ÿ 29/01/2018- Início das aulas 1º Ano das 7h15min às 11h45min.
Ÿ 01/02/2018 - Início das aulas para os estudantes de Pré I e II (nesse dia a aula terminará às 10h para os
estudantes do período matutino e as 15h45min para os estudantes do período vespertino).
Ÿ 06/02/2018 - Reunião de pais com as professoras: ( Pré I e II e 1º Ano ) às 19h30min.
OBS.: Entrega de materiais no primeiro dia de aula.

