ESCOLA JOÃO PAULO I
Relação de Material / GRUPO 02 – 2018
MATERIAS PARA USO INDIVIDUAL DO ALUNO
500 folhas de papel ofício A4
01 metro de contact transparente
01 metro de contact colorido ( de cores diferentes)
01 metro de tecido (estampa infantil)
01 estojo de Piloto com 12 cores
01 pacote de lantejoulas grandes (qualquer cor)
01 anilina (comestível líquida)
01 garrafinha de bolinha de sabão (cheia - pode ser usada)
02 pastas plásticas com trilho
01 pasta catálogo com 50 sacos plásticos
100 folhas de papel ofício A3
01 brinquedo pedagógico de acordo com a faixa etária
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

CRIATIVIDADE,

HABILIDADES

MOTORAS A FIM DE ALCANÇAREM, EM SUA TOTALIDADE, AS
EXPECTATIVAS DO GRUPO 2.
01 pacote de forminha de papel número 02 (qualquer cor)
01 durex colorido (qualquer cor)
01 caixa de tinta guache (06 cores)
01 caixa de pintura a dedo (06 cores)
02 caixas de massa de modelar (12 cores)
01 caixa de cola colorida (06 cores)
01 peça de fita a rigor (qualquer cor)
01 cartela de botões grandes
02 tubos de cola branca (médio – 90g)
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01 rolinho de pintura (com o nome do aluno gravado)
01 trincha nº 530(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)
01 folha de nacarado
MATERIAIS DE USO PESSOAL
(vir com o nome do aluno devidamente gravado)
• Prato e conjunto de talher (vir na lancheira diariamente)
• Toalha de mão (vir na lancheira diariamente)
• Copo (vir na lancheira diariamente)
• Jogo americano
• Avental para pintura
• Tesoura de ponta arredondada
• 01 par de sandálias (tipo Havaianas)
• Fantasia (pode ser usada)
• 01 capa de chuva (vir na mochila diariamente)
• 01 toalhinha de mão usada para atividades de artes
• 01 prato plástico para atividade de artes
LIVROS
01 revista usada (tipo Veja, Isto é, Cláudia, Caras...)
01 revista em quadrinho
2 livros de história (serão devolvidos no final do ano/2018) –
deverão ser selecionados de acordo a faixa etária.
 Os livros de literatura deverão vir forrados e identificados.
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MATERIAIS DE SUCATA
Obs.: Ao longo do ano serão solicitados: caixas de todos os
tamanhos, rolos de papel higiênico vazio, rótulos de embalagens,
latas, caixas de sapato, etc...
IMPORTANTE:
• Observe o prazo de validade dos materiais escolares.
• Todo material deverá ser marcado com o nome completo da
criança.
• Na primeira semana de aula, os professores não poderão
atender aos familiares para recebimento de material.
MÓDULO POSITIVO – Adquirido na Escola
Valor anual - R$440,00 (quatrocentos e quarenta reais)
O pagamento do Módulo Positivo deverá ser realizado a partir
de 22/01/2018
[[

Entrega de
materiais:

Horário

Início das
aulas

31/01/2018

No período em que seu
filho estudará

05/02/2018

NOSSA PRIMEIRA REUNIÃO ESPECÍFICA
Pais e Mestres
✓ Data: 03/02/2018
✓ Local: Auditório da Escola João Paulo I
✓ Horários: pais dos alunos matriculados no turno
matutino das 8h às 10h
pais dos alunos matriculados no turno vespertino das
14h30 às 16h30
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ATENÇÃO
Na primeira semana de aula, as crianças terão horário especial,
respeitando o período de adaptação dessa faixa etária. Por isso,
contamos com a colaboração de todos no cumprimento dos horários
abaixo:
• Matutino:

08h às 10h

• Vespertino: 14h às 16h
Obs.: O lanche das crianças, durante esse período, será opcional,
caso a família deseje, poderá oferecer no ambiente escolar ou em
casa.
UNIFORME 2018
EDUCAÇÃO INFANTIL (GRUPO 02 AO 05)
Meninas: Short azul
sandália tipo Bical; no
Meninos: Short azul
sandália tipo Bical; no

de tactel, blusa com mangas ou camiseta,
inverno tênis e meias brancas.
de tactel, blusa com mangas ou camiseta,
inverno tênis e meias brancas.

LOCAIS DE VENDA
USEFORME
Rua Boticário Moncorvo, nº 685
Tel.: (75) 3626 – 9568

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