ESCOLA JOÃO PAULO I
Relação de Material- 1º ANO – 2018
500 folhas de papel ofício A4
1 metro de contact colorido
1 metro de contact transparente
1 metro de tecido (motivo infantil)
2 canetas marca-textos (verde e amarela)
2 caixas de hidrocor (12 cores)
2 caixas de lápis de cor (12 cores)
08 lápis nº 2 (reserva de sala de aula)
02 apontadores (reserva de sala de aula)
3 borrachas (reserva de sala de aula)
1 caixa de giz de cera
1 pacote de lantejoulas médias
1 pince, nº10 (ponta achatada)
TODO MATERIAL SOLICITADO ABAIXO É DE USO
INDIVIDUAL E DESTINA-SE ÀS PRODUÇÕES DE ARTES,
QUE CONSTAM EM NOSSO MATERIAL DIDÁTICO, PARA
QUE OS ALUNOS DESENVOLVAM SUA CRIATIVIDADE E
HABILIDADES MOTORAS A FIM DE ALCANÇAREM, EM SUA
TOTALIDADE, AS EXPECTATIVAS DO 1º ANO.
01 durex colorido (qualquer cor)
01 caixa de tinta guache (06 cores)
02 caixas de massa de modelar (12 cores)
02 peças de fita a rigor (qualquer cor) – com espessuras diferentes
01 cartela de botões grandes
02 tubos de cola branca (médio – 90gr)
01 pacote de palito de picolé
03 folhas de papel crepom (amarela, vermelha, azul CLARO, verde
CLARO e branca)
04 folhas de papel cartão (amarela, vermelha, azul CLARO, verde
CLARO)
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MATERIAIS INDIVIDUAIS
►Todo material de uso pessoal deverá ser marcado com o nome
completo da criança.
2 tubos de cola bastão
1 caderno de desenho grande (96 folhas / capa dura)
1 estojo contendo: 2 lápis, 1 borracha macia e apontador
1 avental
1 régua 30 cm
1 tesoura de ponta arredondada (gravado com o nome)
1 toalhinha de mão (usada) para atividades de Artes
Jogo americano
Toalhinha e talheres
Prato e copo
05 pastas plásticas com trilho (transparente) - SÓ PARA
ALUNOS DA CASA
06 pastas plásticas com trilho (transparente) - SÓ PARA
ALUNOS NOVATOS
1 adereço para teatro: chapéu, óculos, peruca, máscara, gravata,
colar havaiano, etc.
MATERIAIS DIDÁTICOS ADQUIRIDOS NA ESCOLA
INGLÊS/PES
• R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais) Valor anual
MÓDULO POSITIVO:
• R$ 800,00 (oitocentos reais) 4 módulos
• O pagamento do Módulo Positivo deverá ser realizado a
partir de 22/01/2018
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PADRONIZADA – a ser adquirida na escola
• R$ 30,00
01 CADERNO PAUTA DUPLA
• R$ 20,00
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dia)

CAPA

DURA

LITERATURA
01 Gibi (Turma da Mônica Infantil)
01 Revista Picolé (banca de revista)
01 Revista usada (para recorte)
01 livro de Contos Clássicos – (Coleção - Clássicos Ilustrados –
Maurício de Sousa – Editora Girassol)
02 literaturas apropriadas para faixa etária (em anexo)
1 Bíblia Infantil
IMPORTANTE:
• Observe o prazo de validade dos materiais escolares.
• Todos os classificadores que foram utilizados na série anterior
poderão ser reaproveitados, (desde que estejam em perfeito
estado). Assim como os materiais de uso pessoal.
• Na primeira semana de aula, os professores não poderão
atender aos familiares para recebimento de material.

Entrega de
materiais:
31/01/2018

Horário
No período em que seu
filho estudará

Início das
aulas
05/02/2018

UNIFORME 2018
FUNDAMENTAL I (1º ao 5º ANO)
Meninas e Meninos: Bermudão azul de tactel, blusa com
mangas, tênis e meias brancas.
Uniforme de Educação Física
Meninos: Camiseta, short azul, tênis e meias brancas
Meninas: Camiseta, bermuda azul de helanca, tênis e meias
brancas.
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LOCAL DE VENDA
USEFORME
Rua Boticário Moncorvo, nº 723
Tel.: (75) 3626 – 9568

LOJA DEZAFIO
Largo São Francisco, 23 –
Kalilândia.
Tel.: (75) 3614 -7883

Caros Parceiros
A lista de materiais foi criada baseada em alguns critérios a
fim de facilitar a aquisição dos itens necessários para uso dos
seus filhos durante o ano escolar. Para este ano letivo, a nossa
escola modificou o procedimento de manuseio dos materiais.
Alguns deles são colocados à disposição do uso coletivo,
facilitando, assim, a diversidade, a fim de evitar a compra de
todos os itens da lista para o sustento da proposta pedagógica.
Portanto, o que será solicitado para um grupo, nem sempre será
para o outro. Contudo, existem materiais que são específicos e
de uso pessoal, que os senhores deverão escolher primando
pela qualidade e duração por todo o ano letivo.
Outro material que deverá ser escolhido com muito critério é
o Livro de História. Não deverá ser contemplado apenas pelas
ilustrações, mas também pela extensão dos textos por página.
Os alunos manuseiam, na biblioteca de sala, os livros trazidos
por eles. Segue a sugestão de livro anexada à lista.
Observação:
Caso o material seja danificado ou se desgaste durante o ano,
deverá ser reposto até a conclusão do período letivo. Em se
tratando das mochilas, caso estejam conservadas, poderão ser
reutilizadas para 2018.
Atenciosamente,
Judinara Braz da S. Mota de Carvalho
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