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.

NAS LIVRARIAS: INGLÊS: Pandy the Panda (Student´s Book 2 e Activity Book 2)
LIVROS DIDÁTICOS REDE SALESIANA/EDEBÊ - AQUISIÇÃO E ENTREGA dos Materiais
Didáticos
• Caleidoscópio Infantil II - 4 anos pasta 1 e pasta 2
• 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 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.

01 avental escolar plástico médio
01 bloco de papel canson branco A4
01 bloco de papel Creative Lumi A4
01 caixa de cola Colorida não tóxica cola lavável c/ 6 cores
01 caixa de cola glitter c/ 6 cores
01 caneca plástica escolar 400 ml com alça
01 estojo escolar da sua escolha
01 folha de EVA placa 2mm 40 cm x 60 cm estampada
01 folha de papel laminado 45 x 59cm
01 Massa cerâmica 1kg
01 paleta plástica SFA075 com 10 lugares
01 pasta elástico formato 250 mm x 20mm x 335mm (55mm) larga
01 pasta plástica elástico Aba formato 235mm x 335mm (35mm) estreita
01 pincel de cabo longo de madeira chato 815 / 16
01 rolo de fita adesiva colorida 12mm x 30m
01 rolo de látex branco com 10 metros
01 tela para pintura em branco 20 X 30 cm
01 tela para pintura em branco tamanho 30 x 40 cm
01 tesoura escolar 14 cm sem ponta (ponta arredondada)
01 tubo de tinta dimensional 3D 35ml
01 unidade de dado para jogos
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MATERIAL A SER ENTREGUE NA ESCOLA

01 unidade de esponja de banho utilizada para desenvolver atividades com arte
01 unidade de papel cartão fosco liso 48 x 66 cm
01 unidade de papel color set estampado 48 x 66cm
01 unidade de papel machê 100gr
01novelo de lã (cor a escolher)
02 apontadores
02 borrachas
02 caixas de lápis de cor c/ 12 cores (jumbo)
03 caixas de massa para modelar com 12 cores
02 estojos de caneta hidrocolor c/ 12 cores (jumbo)
01 estojos de giz de cera c/ 12 (jumbo)
02 flanelas amarelas 30 x 40, para atividades desenvolvidas com Arte
02 folhas branca de papel sulfitão 66 x 96cm 120g
02 folhas de EVA placa 2 mm 40 cm x 60 cm lisa
01 folhas de papel crepom encerado folhas de 48cm x 2m
02 folhas de papel de seda Lisa 48 x 60cm
02 pratos descartáveis de papelão 15 cm sem estampa (para atividades com artes)
02 unidades de bastão de carvão vegetal para desenho artístico
01 unidades de tinta óleo para tela (cor a escolher)
03 folhas de papel color set liso 48 x 66cm
02 folhas de papel Kraft 66 x 96cm 80gr
03 potes de temperar guache 250g (cores variadas)
03 tubos de cola branca líquida 110g
04 lápis grafite (jumbo)
04 unidades de capa PVC tamanho A4 Preto (verso)
05 pares de olhos móveis decorativos tamanhos nº 12 mm de diâmetro
(formato oval)
1 metro de fita de cetim nº 2
1 metro de tecido de algodão cru
10 formas de papel para Brigadeiro nº 5
10 unidades de colchete nº 9
25 unidades de palitos para churrasco
30 cm de velcro largo3cm
01 resma de papel sulfite A4 folha Branca (atividades diárias)
04 unidades de capa PVC tamanho A4 transparente (frente)
50 cm de feltro (cores a escolher)
50 unidades de palito de picolé
5m de barbante em algodão de cor preferencial:cru

• Manter na mochila uma troca de camiseta reserva, identificada.
• Sugerimos que todas as peças do uniforme sejam identificadas com caneta
própria para tecido.
• A agenda escolar será entregue ao aluno no início das aulas.
· 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.

PRATIQUE O CONSUMO CONSCIENTE, FAÇA PESQUISA DE PREÇOS!
EXIJA NOTA FISCAL E GARANTA SEUS DIREITOS!
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IMPORTANTE:

