
 

 

 
Seja bem-vindo (a)!    

Os livros e demais materiais serão utilizados a partir de 06/02/2019.Os livros da Educação Infantil já estão à venda no site da LIVRARIA Vargem Grande e haverá plantão de 
vendas no CVG, nos dias: 08, 15, 22, 29 de janeiro.                                                                          www.livrariavargemgrandem.com.br-  Telefone: 99966.7696. (No decorrer do ano 
serão solicitados materiais de sucatas para diversos trabalhos). 

LIVRO DIDÁTICO& PROJETO LITERÁRIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
1- Livro didático: Plataforma de Ensino Eleva Educação                                                                                                                                                                                                                   
2- Livro “Paradidático” Anual: O Jogo do Vai e Vem – Autora Flávia Muniz- Editora FTD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material de uso pessoal(Etiquetar todos 

os itens com o nome da criança e turma) 

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)01 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 foto 3x4– criança sozinha- (Para a 
chamadinha)01 avental plástico – tamanho grande – 
que cubra o uniforme./      01 Pasta Polionda Amarela 
A4.01 esteirinha ou tapete (com o nome) para sentar 
na rodinha e atividades externas.01 caixa de giz de 
cera – bastão(grosso)com 12 cores02 Blocos A3 – sem 
margem e sem moldura01 tela para pintura -Tamanho:  
41x33 – com o nome e turma na moldura (atrás da 
tela).01 jogo pedagógico de acordo com a faixa etária. 

. 

Uniforme – Adquira o seu! 

Loja Castelo dos Uniformes - Shopping Barra World (Setor Inglaterra) 
Avenida Alfredo Baltazar da Silveira, 580 – Lojas: 161 e 162 A – Telefone 
2437.8402.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!      Os uniformes devem ser 
usados do primeiro ao último dia de aula e em todos os eventos 
escolares. 

*Dia: 04/02/19 – 2ª feira – às 
14h00min.                REUNIÃO DE PAISEI, 
TEMOS UM ENCONTRO MARCADO! 

   Desde já lhe desejamos UM ÓTIMO 2019 e MUITO SUCESSO na vida escolar!        Conte 
conosco, Equipe CVG. 

 

Horário Estendido - Horário Estendido com atividades dirigidas e lúdicas para crianças a partir de 02 anos até 09 anos. 
Verifique na secretaria. Horário: Manhã de 08h até 13h e Tarde de 13h até 18h. Há flexibilidade no horário, dentro dos turnos. 

LIV – Laboratório Inteligência de Vida – Projeto com ênfase no desenvolvimento de 
competências socioemocionais proposta que consta na BNCC (Base Nacional Comum Curricular).  

Lista de Material Escolar 2019 
Educação Infantil – 3 anos (Turma: I3) 

Início das aulas: 05/02/19. 
 

Telefones: 2428.2330//964540986     
www.colegiovargemgrande.com.br
https://www.facebook.com/CVG.LT


