
Início das aulas - 02 de fevereiro de 2016 – 3ª feira.                                                                                                                                                               

Desde já lhe desejamos UM ÓTIMO 2016 e MUITO SUCESSO na vida escolar!   Conte conosco, 

Equipe CVG 

 

 

LISTA DE MATERIAL – EDUCAÇÃO INFANTIL - Pré II (5 anos) –Turma P2 

Livro 

didático  

Coleção Mais Cores – Editora Positivo – Grupo 05 (Edição Reformulada) 
 

Livros 

Literários 

(Paradidáticos) 
1 livro por trimestre será 
trabalhado em projetos e 
poderá ter apresentação 

para a família. 

Do Kit Mais Cores– Editora Positivo – Grupo 05 

Valor do Kit à vista com desconto de 3% = R$ 163,00 (A entrega acontecerá em 7 dias 

úteis, a partir da data do pagamento). 

Projeto Literário - 1º Trimestre: Fevereiro, Março e Abril - Livro: Um tesouro no meio do caminho 
Projeto Literário - 2º Trimestre: Maio, Junho e Julho – Livro: Toma lá, da cá 
 

– Esse não vem no Kit. 
Projeto Literário - 3º Trimestre: Setembro, Outubro e Novembro – Livro: Festa à Fantasia                                             
Editora SM (R$ 24,00)  
 

Importante: Aluno sem livro não poderá frequentar as aulas. 

Uniforme  Casaco Verde padrão CVG, Camiseta pólo/regata branca padrão CVG, bermuda/short/short saia 
– verde padrão CVG, vestido padrão, meia branca e tênis básico.                                                                                          
–Não permitimos jeans e uso de sandálias ou chinelos, casacos coloridos, roupas de outros 
padrões. Gentilmente, pedimos: Família - Colabore trazendo todos os dias a sua criança 
uniformizada!                          Adquira o uniforme na loja – Castelo dos Uniformes (Shopping Barra 
World – Setor Inglaterra) Avenida Alfredo Baltazar da Silveira, 580 – Lojas: 161 e 162 A – 
Telefone 2437.8402. 

 

 

 

Papelaria 01 lancheira (Para transportar e armazenar o lanche diário, contendo: 01 toalha de mão, 01 guardanapo de tecido, 
potinhos com tampas para os lanches,  01 garrafinha para água, guardanapo e talheres)                                                                                                   

01 nécessaire ou estojo grande - Para o material de higiene pessoal, contendo: 01 escova dental com protetor, 01 creme 

dental, 01 pacote lenço umedecido e sabonete líquido (Chupeta, fraldas descartáveis, mudas de roupas para trocas e 
pomada para assadura, 01 saco plástico c/ zíper  -Se for necessário, de acordo com a idade).  

01 pasta polionda – plástica tamanho A4 com alça. Cor: Amarela (Para armazenar os trabalhos e tarefas) 

01 fotos 5x7 (tamanho do passaporte) – criança sozinha- (Para a chamadinha) 

02 apontadores - com coletor e 02 borrachas (branca lisa)  - 01 tesoura sem ponta 

01 avental plástico ou de tecido – tamanho grande ou GG 

01 esteirinha/tapete/colchonete fitness (com o nome) Para sentar na rodinha e atividades externas. 

02 caixas de giz de cera – bastão com 12 cores 

01 caixa de hidrocor com 12 cores– ponta grossa   

01 caixa de lápis de cor – grande- com 12 cores 

02 Blocos de A3 sem moldura e sem pauta 

01 caderno horizontal 30fls- A4 – encapado amarelo 

02 lápis preto (triangular) – Eco Lápis 

01 cola branca 90g – Uso em casa 

Colégio Vargem Grande                          

Telefones: 2428.2330/964540986 

www.colegiovargemgrande.com.br 

Ano Letivo  

2016 

Observação: Os livros e demais materiais serão utilizados a partir de 15/02/2016.  Os livros da Educação Infantil 

estarão à venda na secretaria, a partir de 11/12/2015.                                                                                                                                                

No decorrer do ano serão solicitados materiais de sucatas para diversos trabalhos.                                                                        

Os uniformes devem ser usados do primeiro ao último dia de aula e em todos os eventos escolares.  

Projeto Anual – Tema: Imigração 

Gentileza gera gentileza 



02 telas para pintura -Tamanho: 27x35 e 41x33 – com o nome e turma na moldura atrás da tela. 

Integral Horário Integral com atividades dirigidas e lúdicas para crianças a partir de 02 anos até 08 anos. Verifique na secretaria. 
Horário: Manhã de 08h até 13h e Tarde de 13h até 18h. Há flexibilidade no horário, dentro dos turnos. 
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