| LISTA DE MATERIAL 2019
| INFANTIL III
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.
- 01 mochila (com uma troca de roupa completa)
- 01 Kit higiene bucal: “nécessaire” com escova de dente,
creme dental e toalhinha (para ficar na mochila) -com nome
- 01 lancheira (contendo guardanapo de pano ou toalhinha
com nome)
- 01 garrafinha para água (com nome)
- 03 blocos de papel canson A3 branco (20 folhas cada)
- 03 blocos de papel canson A3 colorido
- 01 caixa de lápis de cor jumbão triangular 12 cores – (com
nome em cada unidade/sugestão-FABER CASTEL)
- 01 caixa de giz de cera grande 12 cores-–(com nome em
cada unidade)
- 01 caneta de retroprojetor (preta)
- 01 pote de massinha grande 500g (sugestão-UTI-GUTI ou
SOFT)
- 03 lápis preto grafite jumbão triangular – (com nome em
cada unidade)
- 01 conjunto de canetas hidrográficas grossas -12 cores–
(com nome em cada unidade/sugestão-FABER CASTEL ou
COMPACTOR)
- 01 tesoura escolar- sem ponta (com nome gravado)
- 01 tubo de cola branca-90 ml (sugestão-TENAZ ou
CASCOLAR)
- 01 cola de bastão atóxica
- 01 pacote de argila de 500 gramas
- 01 rolinho de pintura
- 01 pasta polionda (tamanho ofício) A4 (na cor vermelha para
o período da manhã e azul para o período da tarde)
- 05 sacos plásticos – tamanho ofício sem furo
- 01 tubo de tinta para tecido (cor: amarelo pele)
- 02 envelopes tamanho carta, branco
- 01 metro de plástico fino para cobrir a mesa (transparente)
- 02 borrachas de boa qualidade com nome
- 05 sacos plásticos tamanho A3
-Retalhos de tecido com diferentes cores e texturas

- 02 pastas de papelão com grampo (na cor vermelha para o
período da manhã e azul para o período da tarde), com nome
- 01 apontador para lápis grosso c/ depósito
- 02 canetas para tecido (cores diferentes)
- 01 tela para pintura 30x30cm tipo painel
- 01 pote de guache 250 ml – (meninos: cor bege e meninas: cor
rosa)
- 02 lixas finas
- 02 pastas “L” – A4 (transparente)- com nome
- 02 folhas de EVA (01 estampada e 01 felpuda)
- 01 folha de EVA lisa (cor marrom)
- 01 pasta zip grande A3 para a Ciranda do livro
- 01 saco de letras móveis (EVA pequena autocolante)
- 01 fita crepe (larga)
-01 fita adesiva transparente (larga)
- 02 livros de histórias infantis com conteúdos apropriados para
a faixa etária (com poucas frases e letra bastão)
- 01 jogo educativo (próprio para a idade)
- 01 brinquedo em bom estado (jogo de panelinha, boneco (a),
carrinho...) para jogos simbólicos.
- 01 foto atual da criança, da mãe, do pai, da família – todas
10x15
- 02 pacotes de lenço umedecido
- 01 camiseta usada, tamanho adulto para as aulas de Artes
Visuais
- 01 estojo com 2 divisórias
- 01 revistas para pesquisas, com muitas ilustrações (adequada
para criança)
- 05 refis de cola quente (fino)

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.
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O livro de MÚSICA deverá ser adquirido pelo site : www.quebrandoacasca.com.br ou no
www.jetplay.com.br

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 ESPECIAL PARA O MATERNAL, INFANTIL I, II E III: 28, 29 e 30 de Janeiro:
Período da manhã: 7h30 às 10h
Período da tarde: 13h10 às 15h30
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 23/01/2019, para os alunos do Maternal, Infantil e 1º ano - 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
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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.

