| LISTA DE MATERIAL 2019
| 3º ANO E. FUNDAMENTAL I
Prezados Senhores Responsáveis,
Desejando um excelente ano escolar em 2019, nós os acolhemos com um caloroso “ bem-vindo salesiano!”
Apresentamos nossa lista de material escolar para somar aos recursos necessários à realização de nossas
atividades.
Uso pessoal
01 caixa de lápis de cor (12 cores – nome em cada lápis)
01 estojo de caneta hidrocor (12 cores – nome em cada caneta)
01 tesoura sem ponta (de boa qualidade com nome gravado)
01 tubo de cola branca (90 ml cada)
03 tubos de cola bastão (de boa qualidade)
02 borrachas macias
01 apontador com depósito
01 pacote de folha quadriculada (1x1 cm) com 10 folhas
01 caderno espiral grande com 96 folhas (Estudos)
01 caderno grande com 50 folhas (Inglês)
01 pasta preta c/ grampo e 20 plás cos
01 ﬂauta Yamaha Germanica c/ nome gravado
01 régua de 30 cm
02 canetas marca texto de qualquer cor
08 lápis pretos graﬁte (nome em todos os lápis)
02 lápis pretos 4B ou 6B
01 pasta polionda tamanho o cio ﬁna (Tarefa)
01 calculadora
01 tela de pintura 40cmx50cm
01 estojo de aquarela com 12 cores
01 avental ou camiseta grande com nome
(Observação: Repor materiais conforme necessidade)

Uso cole vo
01 livro de história de acordo com a idade
01 gibi – Turma da Mônica
01 bloco de papel canson A3 colorido (120 mg)
01 bloco de canson A4 branco ou creme (120 mg)
01 bloco de canson A4 colorido
01 pote de massinha U Gu qualquer cor (500ml)
25 sacos plás cos tamanho o cio (grosso)
02 canetas de tecido (amarela e verde)
20 envelopes de carta
06 envelopes brancos tamanho oﬁcio
01 rolo de ﬁta crepe (larga)
01 folha de EVA branca
01 revista Recreio ou Picolé
1 revista para recorte e pesquisa com imagens
Tinta acrílica nas cores: 01 vermelha, 01 verde-claro e 01
verde-escuro
04 folhas de papel vegetal A4
03 pincéis chatos nos 12, 14 e 16
01 metro de feltro branco
01 folha de papel cartão preto
05 botões grandes coloridos
05 botões pequenos coloridos
01 dado
01 folha de scrapbook decorada

Para a aquisição do material didático da Editora Edebê, o responsável deverá acessar o site:
http://loja.edebe.com.br
A entrega do material didático será feita na ESCOLA, mediante a
APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL, recebida por e-mail.
Orientamos que existem duas opções para a aquisição do material didático: Pacote de Livros Didáticos + Arte
(paradidáticos) e o outro somente com os Livros Didáticos. A Editora Edebê está em constante diálogo com a
comunidade educativa, ouvindo e respeitando as necessidades das famílias e das escolas. Dessa forma, desde 2018 a
Editora tem oferecido possibilidades para os alunos adquirirem o material didático com mais facilidade.
Caso o responsável faça a opção somente pelo Pacote de Livros Didáticos, os Livros de Artes (paradidáticos)
deverão ser adquiridos, pois o uso é obrigatório.

Os livros de Inglês, Filosoﬁa, Gramática e o dicionário não fazem parte da Editora Edebê; deverão ser
adquiridos nas livrarias e entregues pelo aluno no primeiro dia de aula.

Local de compras:
SBS: Avenida Barão do Rio Branco, 905. Jd. Esplanada |Tel.: (12) 3942-3016 / Fax.: (12) 3942- 29 24
Disk livros: R. Bambui,60 – Jardim Satélite Tel. (12) 3935-1335
JET Play Loja Online: www.jetplay.com.br | Atendimento: contato@jetplay.com.br
Livraria SP - Simone Peixoto: contato@livrariasp.com.br |Tel: (12) 9.9605-9134 / 3907-5322
Os livros e os cadernos deverão ser encapados com plástico transparente e etiquetados com o nome da
criança. Não colocar a letra da turma porque esta é provisória!
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
ENTREGA DOS MATERIAIS: na PORTARIA 1
22/01 (terça-feira) alunos da Manhã das 10h30 às 12h
22/01 (terça-feira) alunos da Tarde das 14h às 15h30
INÍCIO DAS AULAS: dia 28/01/2019 para os alunos do Maternal ao 5º ano do Ensino Fundamental I
HORÁRIO REGULAR:
Período da manhã: 7h30 às 12h
Período da tarde: 13h10 às 17h40 (a portaria fecha às 18h)
Os alunos deverão encontrar-se na escola 5 minutos antes do início das aulas, solicitamos pontualidade!
REUNIÃO DE PAIS: dia 29/01/2019, para os alunos dos 2ºs e 3ºs anos do Ensino Fundamental I, às
19h30, no Espaço Cultural Dom Bosco
PERÍODO COMPLEMENTAR DO INFANTIL AO 5º ANO - FUNDAMENTAL I
REUNIÃO DE PAIS: dia 28/01/2019, às 19h30, no Espaço Laura Vicuña
INÍCIO DAS AULAS: 31/01/2019
UNIFORME ESCOLAR:
- Constitui fator de “segurança” para todos, por isso, seu USO É OBRIGATÓRIO:
- O uniforme deve ser usado desde o 1º dia letivo, inclusive quando o aluno vier à escola para atividades
extracurriculares, no período oposto às aulas.
- Portanto, somente UNIFORMIZADO o aluno terá acesso às dependências da escola.
- Endereços das CONFECÇÕES AUTORIZADAS, que assumiram conosco o compromisso de
confeccionar os uniformes conforme modelo padrão:
1 – ATTELIER VISUAL
2 – BYLILA
3 – MALHARIA CATARINENSE
4 – RM Confecções
5 – MANIA de Uniformes
6 – MORATHI Uniformes
7 - SILICOTEX

|

Rua Tupã, 210 – Jardim Paulista
Av. Ouro Fino nº 430 – Bosque Eucaliptos
Av. Nélson D'ávila, 990 – Centro
R. Augusto Edson Elhke, 40 – Ed. Boulevard Apolo
Av. Heitor Villa Lobos, 1027 – Vila Ema
Av. Ouro Fino, 1.100 – Bosque dos Eucaliptos
Av. Pensilvânia,193 - Jardim Florida, Jacareí - SP

|

Tel. 3941-4510
Tel. 3922-5544
Tel. 3206-4685
Tel. 3923-8783
Tel. 3921-0724
Tel. 3917-6029
Tel. 3962-2255

OBSERVAÇÃO: Pedimos a atenção dos senhores pais para que a compra dos uniformes seja feita com estas
empresas que são autorizadas, para que o modelo padrão do uniforme seja de acordo com o solicitado pela
escola, evitando, assim, possíveis devoluções.

