
 

 

 
 
 
 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                  

MATERNAL III 

SEV - SOCIEDADE EDUCACIONAL DE VAZANTE 
RUA ARISTEU JOSÉ BORGES, N° 88 
BAIRRO CIDADE NOVA I – VAZANTE 

FONE: (34) 3813-2400 

 
FACEBOOK: www.facebook.com/colegiosev 

SITE REDE PITÁGORAS: www.pdaredepitagoras.com.br 
SITE SEV: www.colegiosev.com.br 

E - MAIL: seveducacao@vazante.com.br 
INSTAGRAM: @colegiosev 
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MATERIAL INDIVIDUAL DO MATERNAL III 
 

04 Cadernos Pré-livro grande, encapado e sem pauta:  
 
1º - Atividades em Classe 
2º - Tarefas  
3º - Aulas especiais (Educação de Valores, Inglês, 
Musicalização e Contação de Histórias) 
4º - Reserva (ficar na escola) 

 

_ 02 Caixas de giz de cera (uma para ficar na escola e outra em 
casa); 

_ 02 Lápis para escrever (Jumbo ou triangular) e bolsinha para 
guardar junto com a borracha; 

_ 01 Borracha grande (branca); 

_ 02 Colas coloridas; 

_ 01 Brinquedo pedagógico - observar idade (jogo da memória, 
alfabeto móvel, encaixe ou quebra-cabeça); 

_ 01 Pasta com elástico (levar livro de história); 

_ 01 Bolsinha contendo: escova de dentes (macia e cerdas                    
pequenas), uma pasta dental infantil e uma toalha pequena; 

_ 01 Avental plástico para pintura (exceto de EVA); 

_ 01 Terninho de roupa usada que deverá ser mantido na pasta 
do aluno, com identificação; 

_ 01 Embalagem com lenços umedecidos; 

_ 01 Vidro de cola (ficará na bolsinha). 

 

OBSERVAÇÃO: A 1ª folha dos cadernos será feita pela 
professora e alunos.    

 
Todo o material individual deverá conter o nome do aluno. 

 
 

 



INFORMAÇÕES GERAIS 
 
        As atividades do SEV - SOCIEDADE EDUCACIONAL DE 
VAZANTE iniciarão em 03/02/2020 - 2ª feira.   
      Nesse dia, teremos: 
 
 Entrega da agenda com calendário anual de 2020. 
 Cardápio do mês. 
 Avisos sobre os trabalhos a serem desenvolvidos na 

escola durante o ano de 2020.  
 

HORÁRIO DE AULAS  
   

  EDUCAÇÃO INFANTIL - 12h30min às 17h. 

 HORÁRIO DE ADAPTAÇÃO DA 1ª SEMANA  

03/02/2020 – 2ª feira: término da aula às 15 horas. 

04/02/2020 – 3ª feira: término da aula às 16 horas. 

05/02/2020 – 4ª feira: término da aula às 17 horas. 

OBSERVAÇÕES: 

_ Todo material individual deverá ser marcado com o nome do 

aluno. 

_ O uniforme escolar deverá ser adquirido na escola, gentileza 
não esquecer de marcar o nome. 
 
_ Assim que efetivada a matrícula, o livro da Rede Pitágoras já é 
pedido pela escola. 
 
 


