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LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 2019 - NÍVEL 2
MATERIAL DIÁRIO
Na mochila do Aluno deve constar diariamente:
 Agenda da Ed. Vicentina / 1 muda do uniforme
 1 sacola para roupa suja
 Boné para dias de sol (identificado) / protetor solar
 1 nécessaire com: 1 escova e creme dental, 1 toalha de mão / 1 pente/escova, presilhas para cabelo de menina.
 Lenço umedecido
 1 lancheira para o lanche da tarde
 1 toalha para a hora do lanche
MATERIAIS PARA A HORA DO DESCANSO/HIGIENE (PARA OS ALUNOS QUE FREQUENTAM OS DOIS TURNOS)
 1 lençol com elástico e fronha
 1 travesseiro
 1 toalha de banho
 1 edredom infantil
OBS: Todos os itens devem estar identificados. Na sexta-feira as roupas de cama serão encaminhadas para casa e devem
retornar na segunda-feira.
MATERIAL PARA USO COLETIVO
 1 jogo pedagógico forte e resistente de acordo com a idade
MATERIAL PARA USO PESSOAL
 Termômetro Identificado
 1 caixa organizadora com lenço umedecido, fraldas, pomada para assaduras (para os alunos que fazem uso de
fraldas)
 1 pasta para trabalhos tamanho A3
Sugestão:
Materiais BIC
 1 caixa de giz pastel
 1 caixa de giz de cera “ Meu 1º giz de cera”
 1 caixa de tinta pintura a dedo
 1 avental com mangas
 1 pincel tamanho 16
 1 almofada
 2 durex decorados/coloridos
 5 sacos plásticos tamanho A3
 1 caixa de massa de modelar (12 cores)
 1 Jaleco de manga longa para as práticas experimentais com a logo da escola e nome do aluno (laboratório de
ciências)
Material didático
 Portfólio exclusivo do ISL (Elaborado pelo Colégio)
 IPC – Inovação do Pensamento Criativo (robótica) - Venda do material na escola: 25 a 28 de fevereiro/19, 1, 07 e
08 de março/19.
OBSERVAÇÕES
 A taxa de material cobrada no ato da matrícula se destina exclusivamente para aquisição de material para uso do
aluno na Escola.
 Entrevista com a professora. (Escola agendará horário individual)
 O material escolar deverá ser entregue para a professora no dia da entrevista.
 Durante o ano poderão ser solicitados outros materiais.
 A receita médica do antitérmico deverá ser colada na agenda e renovada semestralmente
 Alunos com restrição alimentar deverão trazer o seu leite e o parecer da nutricionista ou pediatra
OS MATERIAIS PODEM SER ENCONTRADOS:
LIVRARIA E PAPELARIA CEPAL: Rua Vigário José Inácio, 288/ Centro. Tel: 3226-8287 Tele-vendas: 3227-0053/ Av. Otto Niemeyer, 2324/
Tristeza. Tel: 3094-0885/ Av. Otto Niemeyer, 2727 - Loja 03/Cavalhada. Tel. 3086-3450/ Av. da Azenha, 1154/Azenha. Tel: 30858755
LIVRARIA PLIMQUE - Av. Teresópolis, 2908 – Tel: 3336-8289/3336-1740
LIVRARIAS KAÇULA – Rua Rodrigues da Fonseca,1518 - Fone:3246-97-56/ Av. Cavalhada, 2566 - Fone: 3247-16-55/ Av. Icaraí, 1340 Fone: 3249-12-24/ Avenida Andradas, 736 - Fone: 3228-67-62

