LISTA DE MATERIAL – 2019
PERÍODO INTEGRAL – EDUCAÇÃO INFANTIL
Todos os materiais devem ser identificados com o nome da criança.
→ 1 tubo de cola branca (90g)
→ 1 cola colorida
→ 1 tubo de cola gliter
→ 1 caixa de Massa de Modelar
→ 1 pote pequeno de tinta para tecido
→ 10 botões tamanho médio
→ 01 pacote de porpurina
→ 01 revista para recorte
→ 50 cm de tecido (liso ou estampado)
→ 1 creme dental
→ 1 repelente (para uso coletivo)
- Favor observar a validade dos materiais adquiridos
MATERIAIS DE USO PESSOAL
→ 1 travesseiro com fronha (identificados com o nome da criança)
→ 1 coberta (identificada com o nome da criança)
→ 1 bolsa para transportar o travesseiro e a coberta, pois estes materiais irão para casa
toda sexta-feira e deverão retornar na segunda-feira seguinte.
Observações:
- A agenda escolar personalizada do Colégio deverá ser utilizada diariamente, durante
todo ano letivo.
- A mochila/lancheira deverá conter todos os dias a escova e o creme dental, uma
toalha pequena, uma garrafinha plástica (tipo squeeze) e um guardanapo de tecido para
forrar a mesa no momento do lanche (todos identificados com o nome da criança).
- Solicitamos que diariamente seja enviada duas mudas de roupas para eventuais trocas
no período em que o aluno fica na escola.
- Os materiais (exceto os de uso pessoal) poderão ser entregues de 05 a 08 de fevereiro,
para professora da turma ou na secretaria da Educação Infantil.
- Início do Plantão para alunos rematriculados na Educação Infantil e Período Integral:
15/01/2019 (Terça-feira).
- Início do Plantão para ALUNOS NOVOS da Educação Infantil e Período Integral:
21/01/2019(Segunda-feira).

- Início do ano letivo: 11/02/2019 (Segunda-feira).
- 1ª REUNIÃO DE PAIS – PERÍODO INTEGRAL – ED. INFANTIL E ENS.
FUNDAMENTAL:

13/02/2019- Quarta-feira
Horário: 18h30min - Local: Sala do Período Integral – Dependências da Ed. Infantil do
Colégio Cônsul

LISTA DE MATERIAL – 2019
PERÍODO INTEGRAL – ENSINO FUNDAMENTAL
Todos os materiais devem ser identificados com o nome da criança.
→ 1 tubo de cola glitter
→ 1 tubo de cola (90gr)
→ 1 pacote de lantejoulas
→ 1 folha de EVA qualquer cor
→ 1 pote de tinta acrílica a base de água (qualquer cor)
→ 1 revista para recorte
→ 10 botões (cores e tamanhos variados)
→ 50 cm de tecido (estampado ou liso)
→ 1 repelente (uso coletivo)
- Favor observar a validade dos materiais adquiridos

MATERIAIS DE USO PESSOAL
→ 1 travesseiro com fronha (identificados com o nome da criança)
→ 1 coberta (identificada com o nome da criança)
→ 1 bolsa para transportar o travesseiro e a coberta, pois estes materiais irão para casa
toda sexta-feira e deverão retornar na segunda-feira seguinte.
Observações:
- A agenda escolar personalizada do Colégio deverá ser utilizada diariamente, durante todo ano
letivo.
- A mochila/lancheira deverá conter todos os dias a escova dental e o creme dental, uma toalha
pequena, uma garrafinha plástica (tipo squeeze) e um guardanapo de tecido para forrar a mesa
no momento do lanche (todos identificados com o nome da criança).
- Solicitamos que diariamente seja enviada duas mudas de roupas para eventuais trocas no
período em que o aluno fica na escola.

- A agenda escolar personalizada do Colégio deverá ser utilizada diariamente, durante
todo ano letivo.
- A mochila/lancheira deverá conter todos os dias a escova e o creme dental, uma
toalha pequena, uma garrafinha plástica (tipo squeeze) e um guardanapo de tecido para
forrar a mesa no momento do lanche (todos identificados com o nome da criança).
- Solicitamos que diariamente seja enviada duas mudas de roupas para eventuais trocas
no período em que o aluno fica na escola.
- Os materiais (exceto os de uso pessoal) poderão ser entregues de 05 a 08 de fevereiro,
para professora da turma ou na secretaria da Educação Infantil.
- Início do Plantão para alunos rematriculados na Educação Infantil e Período Integral:
15/01/2019 (Terça-feira).
- Início do Plantão para ALUNOS NOVOS da Educação Infantil e Período Integral:
21/01/2019(Segunda-feira).

- Início do ano letivo: 11/02/2019 (Segunda-feira).
- 1ª REUNIÃO DE PAIS – PERÍODO INTEGRAL – ED. INFANTIL E ENS.
FUNDAMENTAL:

13/02/2019- Quarta-feira
Horário: 18h30min - Local: Sala do Período Integral – Dependências da Ed. Infantil do
Colégio Cônsul

