COLÉGIO VIVA VIDA
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio

EDUCAÇÃO INFANTIL - LISTA DE MATERIAIS 2022
KIT DE USO DIÁRIO
● 1 Mochila (apropriado a idade do aluno) SEM RODINHAS
● 1 Lancheira
● 1 Garrafinha de água
● 1 Guardanapo de tecido para a hora do lanche
● 1 Agenda (tipo estudante) contendo uma folha para cada dia da semana
KIT DE HIGIENE PESSOAL
● 1 Escova dental com protetor de cerdas (capinha)
● 1 Tubo de creme dental
● 1 Copo plástico reutilizável
● 1 Toalhinha de mão
● 1 Necessaire para armazenar o kit higiene
KIT PARA FICAR NA ESCOLA DISPONÍVEL PARA O ALUNO - Enviar no início do ano letivo
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1 Rolo de papel toalha
1 Pacote de lencinho umedecido
2 Tubos de creme dental
1 Pasta plástica transparente tamanho A4, com elástico
1 Pasta poliondas dorso fino tamanho A4, azul
1 Tesoura pequena sem ponta Mundial ou 1 Tesoura Vai e Vem Faber Castell (com nome gravado)
1 Estojo com zíper para guardar o material fornecido pela escola (kit básico)
1 Avental de plástico para as aulas de pintura e culinária
2 Revistas para recorte (atenção ao conteúdo, algumas são inadequadas para uso escolar)
2 Gibis finos (pode ser usado, em bom estado)
1 Livro de leitura adequado a idade da criança (pode ser usado, em bom estado)
1 Jogo pedagógico apropriado para a idade do aluno (pode ser usado, em bom estado)

OBSERVAÇÃO
Os materiais básicos como giz de cera, lápis, borracha, lápis de cor, apontador, massinha, tinta,
pincel, papéis variados, cópias de atividades, e materiais de artes, estão inclusos na taxa de material. O
pagamento deve ser feito na secretaria do colégio. O valor da taxa de material é R$ 350,00 e material
didático Uno R$804,00.
Todos os materiais solicitados precisam de identificação (nome e sobrenome do aluno), inclusive o
uniforme. Esta lista de material é de uso diário e obrigatório, sem esses materiais o aluno poderá apresentar
dificuldade, resultando em ocorrência ou demais medidas cabíveis para o momento. Esses materiais deverão
ser repostos sempre que necessário.

IMPORTANTE : A previsão para o início das aulas permanece no dia 31/01/2022 (segunda-feira)

colegiovivavida.com.br
Aprender hoje a construir o amanhã

