A entrega do material deverá ser feita nos dias 22 e 26 de janeiro de 2018.
Manhã: 7h às 11h
Tarde: 13h às 17h

1ª Reunião Pedagógica com os pais dia 30/01/2018 às 16h30min
Local: Salão Nobre
PROGRAMA EI-Escola da Inteligência: Adquirido no ato da Matrícula pela família.
O Livro será entregue no início das aulas.

MATERIAL INDIVIDUAL: Todos os itens abaixo devem ser de boa qualidade para facilitar o
manuseio e devem estar identificados com o nome da criança, com a letra Arial maiúscula tamanho
14. Entregar a quantidade indicada sem excesso ou falta.
NAS LIVRARIAS:
• INGLÊS: Kids´Web, 1. Editora Moderna Richmond
• CALIGRAFIA: Livro de Caligrafia 1 – Coleção Zigue-Zague - Editora Scipione
LIVROS DIDÁTICOS REDE SALESIANA - Aquisição e Entrega dos Materiais Didáticos do 1º
ano do Ensino Fundamental.
· Livros: Ciências Humanas e da Natureza, Alfabetização e Letramento, Alfabetização
Matemática, Ensino Religioso e Artes.
• A partir de 17/11/2017 será a abertura da loja virtual da Edebê Brasil (loja.edebe.com.br)
CRONOGRAMA DE ENTREGA DOS MATERIAIS DIDÁTICOS
O processo de entrega dos livros da Editora Edebê ocorrerá no setor de Comunicação e
Marketing da escola, obedecendo ao cronograma a seguir:
• 17/01/2018 – Educação Infantil e 1º Ano do Ensino Fundamental - I
• A partir de 23/01/2018 – para quem não retirou o material nas datas do respectivo nível.
MATERIAL A SER ENTREGUE NA ESCOLA

01 avental escolar plástico
01 bloco de papel canson branco A4
01 bloco de papel criativo e ilumine A4
01 caderno pedagógico de linguagem 40 folhas. Capa dura costurado 70gr na cor azul
01 caderno pedagógico de linguagem 40 folhas. Capa dura costurado 70gr na cor amarela
01 caderno pedagógico meia pauta 40 folhas. Capa dura e espiral 150 gr
01 caixa de cola gliter 6 cores
01 caixa de massa para modelar 180gr c/ 12 cores
01 caneca plástica 400ml com alça
04 capas PVC tamanho A4 Preto (verso)
04 capas PVC tamanho A4 transparente (frente)
30 cm de velcro largo 3cm
01 flanela amarela 30 x 40 para atividades envolvidas com
01 folha de papel dobradura (espelho) folha Lisa 48 x 66gr
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As sacolas de material deverão vir completos, grampeados e nomeados na parte
externa. Todos os itens abaixo relacionados devem estar identificados com o nome da
criança.

01 folha de papel sulfitão 66 x 96 cm 120gr
01 folha de papel vegetal liso A4
01 folhas de papel cartão fosco 48 x 66 cm (cores a escolher)
01 folhas de papel color set estampado 48 x 66 cm
02 folhas de papel color set liso 48 x 66 cm
01 folhas de papel crepom encerado 48 x 2 mt
02 folhas de papel Kraft 66 x 96 cm 80gr
02 folhas de papel cartolina 48 x 66 cm (cores a escolher)
01 resma de papel sulfite A4 folha Branca (atividades diárias)
01 kit c/ 6 potes tempera guache com efeito neon (15ml)
01 kit com 6 potes tempera guache lavável (15ml)
01 pasta Clip File grampo mola tamanho A4 310 x 240mm
01 pasta elástica aba formato 235mm x 335mm (35mm) estreita
01 pasta elástica formato 250mmx 20mm x 335mm (55mm) larga
06 pares de olhos móveis decorativos tamanhos nº 12 mm de diâmetro (formato oval)
1 pincel cabo longo de madeira chato 815/14
01 placas de E.V.A. estampado 2 mm 40 x 60 cm
02 placas de EVA liso 2mm 40 x 60 cm
5 metros de barbante colorido 200g
01 tela para pintura em branco 20 X 30 cm
01 tela para pintura em branco 20 x 40 cm
02 tubos de cola branca líquida 110 gr
01 tubos de tinta Dimensional 3D 35ml (cor à escolher)
04 unidades de envelope carta tamanho 10 x 15
10 unidades de palito para churrasco
50 unidades de palitos de picolé

IMPORTANTE:

Observação:
O estojo fica na mochila com 01(uma) unidade de cada item descrito abaixo.
A reposição dos materiais fica sob a responsabilidade dos pais.
02 apontadores
02 borrachas
02 estojos de caneta hidrocolor c/ 12 cores
01 estojo escolar da sua escolha
02 estojos de giz de cera c/ 12 cores retrátil
06 lápis grafite
02 caixas de lápis de cor c/ 12 cores
01 tesoura escolar 14 cm sem ponta (ponta arredondada)
01 régua 30 cm

PRATIQUE O CONSUMO CONSCIENTE, FAÇA PESQUISA DE PREÇOS!
EXIJA NOTA FISCAL E GARANTA SEUS DIREITOS!
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· Manter na mochila uma troca de camiseta e short reserva, identificada.
· Sugerimos que todas as peças do uniforme sejam identificadas com caneta própria para tecido.
· A agenda escolar será entregue ao aluno no 1º dia de aula.

