ESCOLA JOÃO PAULO I
Relação de Material / GRUPO 05 -2018
MATERIAIS PARA USO INDIVIDUAL DO ALUNO
500 folhas de papel ofício A4
10 lápis grafite nº 2
02 borrachas brancas
02 lapiseiras
04 canetas marca-textos
02 metros de contact transparente
01 metro de contact colorido (qualquer cor)
01 metro de tecido (estampa infantil)
02 pacotes de lantejoulas grandes (cores diferentes)
01 tela para pintura (30 x 30)
01 caixa de giz de cera
02 caixas de lápis de cor com 12 cores
02 estojos de hidrocor com 12 cores
01 estojo de piloto com 12 cores
01 CADERNO DE DESENHO COM 96 FOLHAS
1 AGENDA (1 PÁGINA POR DIA) CAPA DURA PADRONIZADA A
SER ADQUIRIDA NA ESCOLA.
TODO

MATERIAL

SOLICITADO

ABAIXO

É

DE

USO

INDIVIDUAL E DESTINA-SE ÀS PRODUÇÕES DE ARTES,
QUE CONSTAM EM NOSSO MATERIAL DIDÁTICO, A FIM DE
QUE OS ALUNOS DESENVOLVAM SUA CRIATIVIDADE E
HABILIDADES MOTORAS PARA ALCANÇAREM, EM SUA
TOTALIDADE, AS EXPECTATIVAS DO GRUPO 5.
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pacote de forminha de doce número 02 (qualquer cor)
durex coloridos (qualquer cor)
caixa de tinta guache (06 cores)
caixa de pintura a dedo (06 cores)
caixas de massa de modelar (12 cores)
caixa de cola colorida (06 cores)
peças de fita a rigor (qualquer cor)
cartela de botões grandes
tubos de cola branca (médio – 90gr)

01 rolinho de pintura (com o nome do aluno gravado)
01 pincel nº 12 (com o nome do aluno gravado)
01 pacote de palito de picolé
05 folhas de papel crepom (amarelo, vermelho, azul CLARO,
verde CLARO e branco)
04 folhas de papel cartão (amarelo, vermelho, azul CLARO, verde
CLARO)
02 folhas de celofane (amarelo e verde)
01 folha de nacarado
01 pacote de papel de bala (qualquer cor)
01 pacote de areia prateada/dourada
LIVROS E REVISTAS
1 revista usada (Veja, Caras, Isto é, Cláudia…)
2 livros de histórias infantis (será devolvido no final do ano)
► Os livros
identificados

de

literatura

deverão

vir

forrados

e

MATERIAIS PESSOAIS
►Os materiais deverão vir devidamente identificados
1 toalha pequena para as aulas de Artes
1 tesoura de ponta arredondada (ficará na escola)
1 avental (ficará na escola)
Prato, copo, talheres, toalhinha de mão e 1 jogo americano
(serão usados diariamente na hora do lanche, por isso, deverão
ficar na mochila)
1 brinquedo pedagógico de acordo a faixa etária
1 par de sandálias tipo Havaiana (ficará na escola) qualquer
marca
1 prato plástico para atividades de artes
1 fantasia usada
1 capa de chuva (deverá ficar na mochila)
1 maleta grossa de polietileno
2 pastas plásticas transparentes com trilho (para alunos da
casa)
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3 pastas plásticas transparentes com trilho (só para alunos
novatos)

SUCATAS
02 caixas de fósforo
10 tampinhas de garrafa
01 garrafinha de bolinha de sabão
Obs.: Ao longo do ano, serão solicitados materiais de sucatas, a
exemplo de: caixas de tamanhos variados, rolos vazios de papel
higiênico, garrafas pet, etc.
MÓDULO POSITIVO – Adquirido na Escola
Valor anual - R$560,00 (quinhentos e sessenta reais)
O pagamento do Módulo Positivo deverá ser realizado a partir
de 22/01/2018
PES – Língua Inglesa
Juntamente com seus filhos, sejam bem-vindos ao PES Positivo English Solution. Trata-se de uma solução diferenciada
para o ensino da Língua Inglesa dentro da escola. Uma formação
com Proficiência Internacional em falar, compreender, ler e
escrever a segunda língua. A implantação do PES em nossa
escola será de forma gradativa. Iniciaremos com o PES KIDS –
alunos do G5 e primeiro ano, no turno em que o seu filho estuda.
Espera-se que, no final do 9º ano, os alunos estejam aptos a
realizarem exames internacionais de Proficiência Internacional.
Teremos como parceiros a Cengage Learning e a National
Geografic Learning, presentes em mais de 140 países. As aulas
serão em inglês, alunos organizados por níveis, turmas menores,
carga horária ampliada, prática da fala (conversação),
compreensão, leitura e escrita, abordagem comunicativa, ensino
natural por meio da fala, da compreensão, fluência e
comunicação. Material didático internacional (virtual e físico) e
aquisição global da língua. Sala de aula própria para a realização
dessa formação, contemplando espaço para leitura, escrita, arte
e teatro.
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Segue, abaixo, o valor anual referente a essa formação:

PES – Adquirido na Escola
Valor anual – R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais)
IMPORTANTE:
• Observe o prazo de validade dos materiais escolares.
• Todos os classificadores que foram utilizados na série anterior,
poderão ser reaproveitados. 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
EDUCAÇÃO INFANTIL

(G 02 AO G 05)

Meninas: Short azul de tactel, blusa com mangas ou camiseta,
sandália tipo Bical; para o inverno: tênis e meias brancas.
Meninos: Short azul de tactel, blusa com mangas ou camiseta,
sandália tipo Bical; para o inverno: tênis e meias brancas.
LOCAIS DE VENDA
USEFORME
Rua Boticário Moncorvo,
nº 685
Kalilândia.
Tel.: (75) 3626 – 9568

LOJA DEZAFFIO
Largo São Francisco, nº 23
Kalilândia.
Tel.: (75) 3614 -7883
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