Rua Padre Zeferino, 1145 – Bairro Fabrício – fone 3322-6249
Unidade Berçário – Rua Vital de Negreiros, 25 – Fabricio – 3313 - 9263

MISSÃO: Possibilitar a transformação de vidas a partir de ações conscientes
à diversidade , valorizando o potencial dos educandos frente as
inteligências múltiplas, buscando sempre a resiliência nas situações reais.
VISÃO: Ser referência de qualidade nas relações interpessoais ,
despertando nos educandos
o reconhecimento e o desejo de
aperfeiçoamento de suas competências e habilidades cognitiva, social e
emocional.
VALORES: Respeito a diversidade, compromisso , ética, resiliência e ação.

ESTRUTURA ESCOLAR
O colégio F.A.S., unidade
berçário, situa- se na Rua: Vital de
Negreiros, 25 Fabrício. Uberaba (MG).
Telefones: 3313-9263

HORÁRIOS:
O horário de funcionamento:
Berçário (Unidade I – 6 meses a 2 anos) :



Período matutino: das 7h às
12h30minh
Período vespertino: 12h30min às
18h00min

Período Integral:



Das 7h às 18h00minh

UNIFORME:
O aluno deverá vir à escola uniformizado diariamente.
1 – Uso diário: Camiseta branca, short saia ou
bermudas (tectel) para as meninas e bermudão (tectel)
para os meninos, ambos com logomarca da escola, tênis
e meia.

Uniforme de uso diário: PERSONALIZADO COM O
NOME DO ALUNO




Malharia Musi- Rua Ricardo Misson, n°
86 – Fabrício- Fone: 3312-1881.
Malharia Birra – Rua Arthur Machado,
n° 467 – Centro – Fone: 3316-0900.

Lista de Materiais/ 2018
Maternal Baby (crianças com 6 meses completos e que completarão um ano no segundo
semestre de 2017 – de 01 de julho à 31 de dezembro)
Materiais para trazer diariamente na mochila:







01 Saco plástico para guardar roupa suja;
01 Fralda de boca ou tolha de mão com o nome da criança;
01 toalha de banho com o nome da criança;
02 trocas de roupa;
01 chupeta, caso use.
01 lençol personalizado com o nome da criança (Trazer na segunda-feira e levar para casa na sexta- feira);
Tamanho: (1m20cm comprimento/ 0,62cm de largura/ 7 cm de altura).

Materiais de uso pessoal para serem deixados na escola e repor quando necessário:











01 pacote de lenços umedecidos;
01 pacote de fraldas descartáveis;
01 tubo de pomada para assaduras, de sua preferência;
01 caixa de lenço de papel;
02 copos com tampa, um para água e outro para suco;
01 mamadeira para deixar na escola, para leite; (caso a criança use mamadeira).
01 sabonete;
01 xampu;
01 travesseiro com fronha (caso a criança utilize para dormir)
01 pente de cabelo;
COLOCAR O NOME DA CRIANÇA EM TODOS OS MATERIAIS

Materiais de uso coletivo:
























01 metro de TNT estampado;
04 placas de EVA liso (cores variados);
01 fita crepe 18x50mts
01 fita de PVC transparente 48x40mts
01 caneta para tecido;
01 durex colorido;
20 Palitos de picolé colorido;
01 folha de papel de seda;
01 folha de papel celofane
01 metro de papel contact colorido;
01 pacote de bexigas São Roque com 50 unidades;
02 pacotes de creative paper (Filipinho 120gr) cores vibrantes;
01 tubo de cola colorida;
01 tubo de cola branca 90 gms ;
2 rolos de papel toalha;
1 novelo de lã;
02 pastas com grampo trilho (plástica);
01 livro infantil de pano ou plástico;
01 chocalho;
Um mordedor;
02 revistas usadas (em bom estado).
50 cm de tecido cetim (branco)
50 cm de manta acrílica

Observações:
1. Todos os materiais relacionados deverão ser marcados com o nome da criança. Os materiais deverão ser
entregues entre os dias 29 a 31 de janeiro de 2018, na unidade do berçário das 08h00min às 17h00min.
2. O uniforme escolar é de uso obrigatório e deve ser adquirido na Malharia Musi - Endereço: Rua Ricardo
Misson, n° 86 – Fabrício – Fone: 3312-1881/ Birra – Rua Arthur Machado 467 – centro -33160900

Lista de Materiais / 2018
Maternal I (crianças de 1 ano completo ou que completarão 1 ano até 30 de junho de 2017)
Materiais para trazer diariamente na mochila:









01 Saco plástico para guardar roupa suja;
01 toalha de banho com o nome da criança;
02 trocas de roupa;
Fraldas descartáveis;
01 pacote de lenço umedecido;
02 copos com tampa, um para suco e outro para água.
01 Fralda de boca ou tolha de mão com o nome da criança;
01 lençol personalizado com o nome da criança (Trazer na segunda-feira e levar para casa na
sexta- feira); Tamanho: (1m20cm comprimento/ 0,62cm de largura/ 7 cm de altura).

Uma necesserie contendo:





01 sabonete;
01 xampu;
01 pente de cabelo;
01 Escova de dente e 01 creme dental;

Materiais de uso coletivo:

























01 metro de TNT de estampado;
04 placas de EVA liso (cores variados);
01 fita crepe18x50mt;
01 fita de PVC transparente 48x40mts;
01 caneta para retroprojetor;
01 caneta para tecido;
01 rolo de cordão;
1 novelo de lã;
01 metro de papel contact colorido;
01 pacote de bexigas São Roque com 50
unidades;
02 pacotes de creative paper (Filipinho 120gr)
cores vibrantes;
01 tubo de cola branca –tenaz 110grs;;
02 pastas com grampo trilho (plástica);
01 livro infantil de pano ou plástico;
01 pct de palito de picolé colorido 50 unidades;
01 bloco de papel canson A3;
01 rolinho de lastex;
01 revista usada (em bom estado);
01 pacote de giz de cera 06 cores “meu
primeiro giz” Acrilex;
01 pincel atômico (ponta grossa);
02 folhas de papel muresco (bolado, xadrez ou
outra estampa);
02 Folhas de color set;
02 folhas de papel celofane;
01 folha de papel pardo;

















03 folhas de papel crepom (cores diferentes);
03 pares de olhos móveis;
02 durex coloridos;
02 tubos de cola quente;
01 cola tec-bonder;
01 Kit Border (kit aplicativo eva Piffer) “tema
Menino: ZECA
Menina: BONECAS
01 pacote de lantejoula;
01 tinta guache (pote grande);
02 rolos de papel toalha;
01 pandeirinho;
01 brinquedo representativo de meio de
transporte (carrinho, motinha, aviãozinho e
etc);
50 cm de tecido cetim (branco)
50 cm de manta acrílica

Observações:
1. Todos os materiais relacionados deverão ser marcados com o nome da criança. Os materiais deverão
ser entregues entre os dias 29 a 31 de janeiro de 2018, na unidade do berçário das 08h00min às
17h00min.
2. O uniforme escolar é de uso obrigatório e deve ser adquirido na Malharia Musi - Endereço: Rua Ricardo
Misson, n° 86 – Fabrício – Fone: 3312-1881/ Birra – Rua Arthur Machado 467 – centro -33160900.

Lista de Materiais / 2018
Maternal II (crianças de 2 anos completos ou que completarão 2 anos até 30 de junho de
2017)
Materiais para trazer diariamente na mochila:









01 Saco plástico para guardar roupa suja;
01 toalha de banho com o nome da criança;
02 trocas de roupa;
Fraldas descartáveis;
01 pacote de lenço umedecido;
01 copo com tampa personalizado com o nome da criança (para água);
01 fralda de boca ou tolha de mão com o nome da criança;
01 lençol personalizado com o nome da criança (Trazer na segunda-feira e levar para casa na sextafeira); Tamanho: (1m20cm comprimento/ 0,62cm de largura/ 7 cm de altura).

Uma necesserie contendo:



01 sabonete;
01 xampu;




01 pente de cabelo;
01 Escova de dente e 01 creme dental;











01 Pacote de chamequinho A4 (500 folhas);
01 pandeirinho;
02 rolos de papel toalha;
01 pacote pequeno de algodão;
01 folha de papel pardo;
01 tinta guache (pote grande);
01 Kit Border (Kit aplicativos de EVA Piffer)
Tema:
Menino: Children menino
Menina: Children menina
01 pacote de canudos (grosso);




50 cm de tecido cetim (branco)
50 cm de manta acrílica



02 livros infantis:
 Você Troca? - Col. Girassol - 3ª Ed.
2011. Autora: Eva Furnari. Editora

Materiais de uso coletivo:


























01 metro de TNT liso de qualquer cor;
01 metro de TNT estampado;
04 placas de EVA lisa (cores variadas)
01 placa de EVA com gliter ;
01 fita crepe 18x50 mts;
01 fita de PVC transparente 48x40;
01 caneta para retroprojetor;
01 conjunto de tinta “pinta cara” para pintura
facial com 6 unidades;
01 metro de papel contact estampado;
01 pacote de bexigas São Roque 50 unidades;
02 pacotes de creative paper (Filipinho 120gr)
cores vibrantes;
01 tubo de cola branca tenaz 110grs;
01 pasta catálogo com 50 plásticos;
01 caixa (grande) de massinha de modelar com
12 soft;
01 caixa de gizão de cera triangular 12 cores;
03 folhas de papel crepom (cores diferentes);
01 folha de papel celofane;
01 bloco de papel canson A3;
01 rolinho de lastex;
01 revista usada (em bom estado);
02 folhas de papel muresco (bolado, xadrez ou
outra estampa);
02 Folhas de color set;
3 caixas de fósforos (vazias – tamanho
grande);
01 novelo de lã;
03 pares de olhinhos móveis grandes;
Observações:

Moderna.


A Descoberta da Joaninha. 26ª Ed.
2008. Autora: Bellah Leite Cordeiro.
Editora Paulinas.

1. Todos os materiais relacionados deverão ser marcados com o nome da criança. Os materiais deverão
ser entregues entre os dias 29 a 31 de janeiro de 2018, na unidade do berçário das 08h00min às 17h00min.
2. O uniforme escolar é de uso obrigatório e deve ser adquirido na Malharia Musi - Endereço: Rua Ricardo
Misson, n° 86 – Fabrício – Fone: 3312-1881/ Birra – Rua Arthur Machado 467 – Centro -33160900.

