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            LISTA DE MATERIAL 2018 
 

                                           EDUCAÇÃO INFANTIL – 2º PERÍODO 
 

 
 
A) MATERIAL INDIVIDUAL DO ALUNO:  

Todo o material deverá ser marcado com o nome completo do aluno e entregue, num único pacote, 

devidamente identificado, no dia 1º de fevereiro, para a professora da turma, exceto a mochila, o estojo e a 

merendeira. Durante o ano o material deverá ser reposto sempre que necessário. 

 

• 01 mochila;  

• 01 merendeira com toalhinha (para aqueles que trarão lanche) 

• 03 cadernos grandes (60 folhas, sem espiral, sem pauta, medidas 310 x 215 mm) (exceto capa dura); 

• 01 Almanaque de Férias com, aproximadamente, 160 páginas (comprar nas bancas de revistas no mês de 

Janeiro); 

• 01 estojo que comporte o material informado abaixo;  

• 02 lápis pretos (com diâmetro maior); 

• 02 borrachas grandes macias. 

• 01 vidro de cola gel 2 bicos (34g);  

• 01 tesoura sem ponta (de boa qualidade);  

• 01 caixa de lápis de cor (com diâmetro maior e de boa qualidade); 

• 01 conjunto de canetinha (de boa qualidade); 

• 01 apontador para lápis (com diâmetro maior e com depósito). 

 

B)  REUNIÃO DE PAIS: Dia 01 de fevereiro, quinta-feira, receberemos apenas os pais e/ou responsáveis pelos 

estudantes da Educação Infantil (Maternal, 1º Período e 2º Período) e 1º ano do Ensino Fundamental, às 10 horas 

para os pais dos estudantes do turno da manhã e às 14 horas para os pais do turno da tarde, nas respectivas salas 

de aula.  

 

C) INÍCIO DAS AULAS EM 2018: 02 de fevereiro  

Turno da manhã: 7h10  

Turno da tarde: 13h 

 

D) TRANSPORTE ESCOLAR: O Colégio Santo Agostinho não credencia ou mantém qualquer relação comercial ou 

contratual com os transportadores, ou seja, a responsabilidade pela contratação desse serviço é exclusiva dos pais 

ou responsáveis. 

 
 
 

 


