LISTA DE LIVROS E MATERIAIS 2019

REUNIÃO DE PAIS
05 de fevereiro DE 2019
Matutino: 09h30 às 11h
Vespertino: 14h30 às 16h

EDUCAÇÃO INFANTIL
INFANTIL II
LIVRO DIDÁTICO

MOCHILA CONTENDO:

Coleção Alecrim 3 - Educação Infantil

01 avental.
01 muda de roupa (de preferência outro

Edição: 1ª / 2017

Editora: SM

ISBN: 9788541818308
ESCOLA DA INTELIGÊNCIA

O livro é semestral e será entregue no próprio colégio.

uniforme).
01 estojo contendo: 01 apontador com
depósito, 02 lápis pretos e 01 borracha.
01 estojo com divisória, contendo: canetinha
hidrocor (12 cores) e lápis de cor (24 cores)
01 caneca com nome gravado,
OUTROS MATERIAIS:

PROJETO CLUB DE LEITURA
Os livros paradidáticos trimestrais serão

divulgados para compra, posteriormente.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

 Todo material deverá ser encapado e etique


tado com o nome do aluno.
O material será entregue no dia da REUNIÃO DE PAIS.
Reabastecer o material do estojo ao longo do
ano.

01 caderno de brochura grande - 96 folhas
(encapado de verde)

01 tesoura sem ponta com nome gravado
01 borracha branca (para ficar na escola)
02 pastas de trilho transparentes.
01 pasta catálogo com 50 plástico grossos.
01 pasta verde de polietileno fina com

elástico.
01 pasta plástica polionda verde (2cm).
02 revistas em quadrinhos.
01 fantoche.
01 Livro de literatura infantil, de acordo com a
faixa etária encapado com
plástico
transparente.
02 brinquedos para uso coletivo (carrinhos,
bonecos, panelinhas, entre outros).
01 jogo educativo.
02 revistas usadas (Cláudia, Caras,

Planeta…)

INÍCIO DAS AULAS
06 de fevereiro de 2019

UNIFORMEo paradidáticos serão divulgados no in 0
 Camisa com manga (unissex)
 Camisa de Educação Física sem manga (unissex)
 Camisa com manga longa (unissex)
 Bermuda em tactel (masculino)
 Bermuda ciclista helanca (feminino)
 Calça tactel (unissex)
 Short-saia (feminino)
 Calça tradicional de brim (feminino e masculino)
 Casaco em tactel ou moleton azul-marinho
 Jaleco branco de manga comprida de algodão
 Tênis
Não será permitido o uso de calça jeans e casaco que não
seja o adotado pela escola.018 teremos aulas de 7h10 até11h50.

SUGESTÕES DE LIVRARIAS
 FTD - Colégio São José (Sala Multifuncional) dos dias 09/01 a
15/02/2019.

 LIVRARIA DO ESTUDANTE - Rua Antônio Ataíde, 687—loja 7/8
- Centro

 PAPELARIA RAINHA - Rua Sete de Setembro, 463—Centro
 BLISS PAPELARIA, LIVRARIA E PRESENTES - Avenida Sérgio Cardoso, 1023—Guaranunhus

