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MATERIAL ESCOLAR – 2018 - EDUCAÇÃO INFANTIL – TURMA: INFANTIL II  (2 anos) 

1 caixa de gizão de cera (grosso – 12 cores) 
1 estojo de tinta tipo aquarela 
1 tubo de cola (grande) 
2 caixas de massinha de modelar (pediremos reposição quando necessário) 
1 estojo de canetinhas hidrocor ( ponta grossa 12 cores) 
2 potinhos de glitter (prateado, vermelho, azul ou verde) 
3 folhas de E.V.A. 
1 folha de E.V.A. com glitter 
1 pacotes de lantejoulas de qualquer cor. 
1 pasta com elástico (fina)  
1 pacote A4 Papel Criativo (sulfite fluorescente)  
1 pote de tinta guache de cor primária (azul, vermelho ou amarelo – 250 gr.) 
1 pincel grosso n

o
 12 ou 16 

3 rolinhos de durex colorido 
1 caneta de retroprojetor (preta, azul ou vermelha) 
1 rolo de Fita Crepe 18mmx50m  
Papeis 
4 folhas de papel color-set (qualquer cor) 
3 folhas de papel cartão (qualquer cor) 
1 cartolina branca 
1 bloco de papel canson 
1 papel de seda (cores fortes) 
2 folhas de papel de foto. 

Materiais não comercializados em papelarias ou livrarias: 
1 camiseta adulto usada (para Artes) 
1 almofada 
1 bola 
1 carrinho para puxar (brinquedo com rodinhas) 
1 boneca(o) (usada) 
1 bacia 40cm 
1 regador pequeno 
1 jogo (meu primeiro quebra-cabeça , aprendendo os opostos, descobrindo as cores, brincando com as formas, 
contando um ao dez, mamãe e filhotes e alinhavos). 
1 frasco de anilina liquida comestível 
1 folha de lixa fina 
1 pote de lenço umedecido (será necessário repor no decorrer do ano) 
1 Garrafinha para água ( tipo squeeze)  
1 Escova dental com tampa (será necessário substituir no decorrer do ano)  
1 Tubo de creme dental infantil (será necessário repor no decorrer do ano)  
1 Caixa de lenço de papel (será necessário repor no decorrer do ano) 
Muda de roupa: (calça e blusa) 2 Calcinhas ou cuecas - 2 Pares de meias -  1 Par de tênis – 1 meia antiderrapante 
- 1 pacote de Fraldas descartáveis (caso seu filho ainda utilize) 
 
IMPORTANTE: 

 Em caso de necessidade, a reposição de materiais da lista será solicitada pela professora, via agenda. 

 Um livro literário será solicitado ao longo do ano. (Orientação na 1ª Reunião de Pais) 

 Os itens da lista de materiais escolares poderão ser adquiridos em papelarias e livrarias escolhidas pelos 
pais e/ou responsáveis.  

 Todos os materiais divulgados nesta lista são de uso individual e pedagógico e, portanto, deverão ser 
etiquetados. As sobras serão devolvidas aos estudantes no final do ano letivo. 
 
DIARIAMENTE O (A) ESTUDANTE DEVERÁ TRAZER 01 SACOLINHA HIGIÊNICA CONTENDO:  

 1 toalhinha, 1 creme dental, 1 escova de dente e 1 garrafinha de plástico para água. Na mochila, um pacote de 
lenços umedecidos, uma troca de roupa para eventualidades e na lancheira, sempre colocar uma toalhinha. 
 

 OBSERVAÇÕES: o uniforme do colégio é de uso diário e obrigatório. Cabe à família o acompanhamento para 
que isto aconteça / Os materiais deverão ser entregues  para a Professora na 1ª Reunião de Pais – as Datas de 
reunião para cada turma serão informadas através da agenda na carta com “Informações importantes à família”. 
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INFORMAÇÕES IMPORTANTES PARA O ANO LETIVO 2018 

Senhores Pais, PAZ E BEM!  

 Para que a família possa se organizar, preparamos algumas informações muito importantes que seguem juntamente 

com a LISTA DE MATERIAL ESCOLAR: 

 

1 – HORÁRIOS PARA ENTREGA DE MATERIAIS ESCOLARES: 

 No primeiro dia de aula, a criança deve vir com a mochila (com estojo completo, caderno, pasta, etc) e a lancheira. Os demais 

materiais (caixas, papeis, livros, etc) deverão ser entregues na data agendada pela escola. Você poderá colocar dentro de uma sacola grande 

com o nome completo do aluno por fora.  (bem preso, colado com fita durex). 

 As listas de materiais de todas as turmas até o 5º ano também estarão disponíveis nas 

principais livrarias de Baependi, Caxambu e Cruzília. 

 Organizamos os horários para Reuniões de Pais/2018 e entrega de materiais como 

forma de favorecer o acolhimento das famílias e recebimento dos materiais. Em cada dia que 

acontecer a reunião, apenas a turma desta professora, serão liberadas às 15:30h.  

TURMAS * Reunião de pais * 

 DATA / HORÁRIO  

*Início das aulas* 
DATA / HORÁRIO –  

 

INFANTIL II 

 

Dia: 02/02/2018 – sexta-feira 

Horário:13:30h  

 

07/02/2018  

Entrada: 13h – quarta-feira 

Saída dos alunos hoje: 14:30h 

 

INFANTIL III 

Dia: 02/02/2018 – sexta-feira 

Horário: 13:30h  

 

06/02/2018  

Entrada: 13h - terça-feira 

Saída dos alunos hoje: 14:30h 

 

INFANTIL IV 

 

INFANTIL  V 

 

Dia: 01/02/2018 – quinta-feira 

Horário: 13:30h  

 

05/02/2018 

Entrada: 13h - segunda-feira 

Saída dos alunos hoje: 14:30h 

 

1º ANO S e I 

2º ANO S e I 

 

 

Dia: 01/02/2018 – quinta-feira 

Horário: 16:30 h  

Saída dos alunos hoje: 15:30 h 

 

01/02/2017  

Quinta –feira 

Entrada: 13h  

 

3º ANO S e I 

 

Dia: 05/02/2018 – segunda -feira 

Horário: 16:30 h  

Saída dos alunos hoje: 15:30 h 

4º ANO S e I 

5º ANO S e I 

 

Dia: 06/02/2018 – terça -feira 

Horário: 16:30 h 

Saída dos alunos hoje: 15:30 h 

 

LOCAL DA REUNIÃO: SALA DE AULA DE SEU(A) FILHO(A) – INDICAÇÕES NA RECEPÇÃO DA ESCOLA 
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2 – MATERIAL DIDÁTICO 2018 

             

   Já é possível encomendar o material didático 2018 na 

Papelaria SEGRAN (TEL: 35 3343 1424), que poderá informar os 

procedimentos para a aquisição do mesmo.  

 COLEÇÃO POSITIVO P/  INFANTIL II (2 anos – 

Educação Infantil ) até 5º Ano (10 anos – Ensino 

Fundamental I)  

 Os alunos bolsistas (benefício de 100%) receberão o 

material na escola. Estes devem procurar a escola em janeiro, 

durante o período de matrícula, para verificar se os livros 

chegaram e realizar a  assinatura de documentos para retirada 

dos materiais. 

  Os demais devem realizar a encomenda diretamente na Papelaria. Estas informações foram dadas pela 

Papelaria SEGRAN. Telefone para contato: 35 3343 1424. .(Por favor, assim que receberem seus materiais, 

coloquem o nome do estudante antes de enviar os livros  para a escola!) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3 –  COMPRA DOS LIVROS PARADIDÁTICOS (LITERATURA INFANTIL) – (IRÁ UM BILHETE À PARTE!) 

  

 Para o próximo ano, não indicaremos mais os títulos individuais para serem adquiridos pela família no verso 

da lista de material. Estes livros serão indicados pela própria professora durante a reunião de pais e depois, colado 

um bilhete na agenda com as informações do livro (título, autor e editora). 

 NA EDUCAÇÃO INFANTIL E NO ENSINO FUNDAMENTAL I SERÁ UM LIVRO PARA O CANTINHO DE LEITURA DA 

TURMA, INDICADO PELA PROFESSORA NA REUNIÃO. 

  Além da opção de encomenda via papelarias / livrarias, sugerimos a opção de compra pela internet sites;, 

além do próprio site da editora. Muitos também são 

comercializados por sites bem conhecidos, e por esta razão, 

inserimos as informações necessárias para a busca do livro 

(autor, editora, ISBN). Comprar através de sebos virtuais 

também é uma ótima solução, pois os livros têm seus preços 

bem reduzidos e estão em bom estado de conservação. 

 Para as RODAS DE LEITURA com livros iguais para 

todos, vamos adquirir o PROJETO VOE ALTO, da Editora 

Positivo. Cada aluno do 1º ao 5º ano receberá 4 livros. (mais 

informações na reunião de pais em 2018). 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 – PERÍODO DE MATRÍCULA: 

 

O período de matrícula será conforme datas abaixo e nos seguintes horários:  
 
Alunos Novos: 08/01 a 12/01/2018 -  Horários: 8:30 às 11:30 - 13:30 às 16:30 horas 

Aluno Pagantes: 15/01 a 19/01/2018 -  Horários: 8:30 às 11:30 - 13:30 às 16:30 horas 

Alunos Bolsistas: 22/01 a 26/01/2018 -  Horários: 8:30 às 11:30 - 13:30 às 16:30 horas 
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ATENÇÃO: 

O boleto de matrícula será  encaminhado  via correio com o vencimento em 15/01/18 para as famílias que não 

pagaram a antecipação com desconto (outubro/17 ou novembro/17) e que estiverem com toda anuidade quitada 

até 21/12/17. Caso não receba o boleto até o dia 10/01/18 (5 dias antes do vencimento), favor ligar para o colégio  

nos horários de funcionamento mencionados acima. 

No ato da matrícula conforme as datas acima, é obrigatória a apresentação da 1ª parcela quitada. 

O aluno deverá também não estar em débito com a Biblioteca. 

 
5 – HORÁRIO DE ADAPTAÇÃO: 

 

 Este período tão importante conta com orientações especiais que serão repassadas aos pais durante uma 

reunião específica para cada grupo, principalmente para os pais de novos estudantes. 

CADA PROFESSORA EXPLICARÁ COM DETALHES AS SUAS ORIENTAÇÕES SOBRE O PERÍODO DE ADAPTAÇÃO. 

As turmas novas do INFANTIL também contarão com período especial de adaptação que acontecerá em janeiro. Todas as 

informações serão tratadas na reunião que acontecerá em dezembro/2017 com a Orientadora Pedagógica. 

 

6 – ORIENTAÇÕES PARA COMEÇAR BEM 2018!  

 

- Utilizar o Uniforme completo desde o primeiro dia!  (USO OBRIGATÓRIO) 

- Lembrar de colocar nome em tudo da criança! Inclusive nas peças do uniforme 

escolar e livros didáticos! 

- Enviar sempre junto com a criança a garrafinha com água e passar protetor 

solar antes de vir para o colégio. 

- Ser frequente e pontual. 

- Verificar a agenda escolar diariamente. 

- A primeira semana de aula tem uma grande importância para a construção de 

vínculos com a nova professora e estabelecimento de regras e combinados! Por isto, a professora precisa de tempo 

com eles para investir e conquistar!  

- Compareçam à reunião de pais! Assim, terão um tempo com a professora para tirar suas dúvidas e deixar o tempo 

da aula para os estudantes! 

- A entrada e saída acontecem diariamente pelo portão do pátio (Rua Comendador Joaquim Pereira) ou pela porta 

lateral (Rua Professor José Divino). A recepção da escola, que fica na entrada principal (escadaria) está reservada 

para atendimentos e por isto, estudantes e seus acompanhantes não deverão passar por lá. Para a segurança de 

todos, as entradas e saídas estabelecidas pela escola contam com colaboradores que podem acompanhar e 

observar os estudantes. 
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 Agradecemos às famílias pela caminhada de parceria e 

investimento em nossas crianças. A todos que prestigiaram 

nossos trabalhos, acolheram nossos pedidos, acompanharam nossa 

rotina e se fizeram presentes na vida escolar das crianças, 

obrigada! Esperamos que 2018 venha com muito crescimento para 

nossos alunos, novas etapas de belas histórias e as bênçãos de 

Deus para cada dia! 

BOAS FESTAS! PAZ E BEM!  
Equipe de Colaboradores, Professores, Coordenação e Direção 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.SANTOINACIO-MG.COM.BR 

ACESSE NOSSO SITE 

E FIQUE POR DENTRO DAS 

NOVIDADES! 


