MATERIAL DE USO INDIVIDUAL E DIÁRIO 2019
1º PERÍODO | BH CASTELO

MATERIAL

1º SEMESTRE

2º SEMESTRE

TOTAL

Fotos 3x4 (entregar no 1º dia de aula)

01

-

01

Caderno de desenho grandes, espiral - 96 folhas (sem
pauta, sem folha de seda, encapados) *

02

-

02

Pasta de plástico com elástico (tipo Brasil).

02

-

02

Pasta tipo Polionda – 2cm de boa qualidade, que
caiba na mochila.

01

-

01

Brinquedo pedagógico de acordo com a faixa etária

01

-

01

Kit de brinquedos em miniatura (casinha, profissões,
animais, ferramentas etc.)

01

-

01

Caixa de massa para modelar (a base de amido) – com
12 cores - de boa qualidade

01

01

02

Frascos de cola branca – 90g cada

01

01

02

Lápis grafite (preto) triangulares/JUMBO – de boa
qualidade (cada lápis com o nome)

02

02

04

Borrachas – de boa qualidade

01

-

01

Caixa de lápis de cor com 12 cores triangulares/JUMBO - de boa qualidade e com
apontador (cada lápis com o nome)

01

-

01

Porta Crachá para evento com cordão 12 cm x15cm

01

-

01

Porta lápis (Tipo latinha)

01

-

01

Tesoura (sem ponta) com o nome da criança gravado

01

-

01

Revista usada para recorte (Pais e Filhos, Crescer, Casa
e Jardim, Globo Rural, Veja...)

01

01

02

Revista em quadrinhos (sugestão: Luz e vida,
Smilinguido, Nosso Amiguinho, Mig e Meg...)

01

01

02

Pincel nº12

01

-

01

Pacote Papel 60 kg –A4 com 100 unidades

01

-

01

*Sujeito a reposição

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL E DIÁRIO 2019
1º PERÍODO | BH CASTELO

MATERIAL

1º SEMESTRE

2º SEMESTRE

TOTAL

Pacote de miniaturas de E.V.A. (bichinhos, carrinhos,
bonecos, flores, frutas)

01

-

01

Folhas de papel A4 (branco)

500

-

500

Livro de literatura adequado a faixa etária e de acordo
com a Filosofia da escola para a Biblioteca de sala

01

-

01

01

-

01

Uma pasta para transportar o material diariamente
(pode ser mochila de rodinha)

MATERIAL DE USO DIÀRIO
• 01 muda de roupa (observar variação climática) e outros itens de uso pessoal que serão
orientados na reunião de pais
• 01 merendeira
LIVROS DE LITERATURA
• 1º semestre – Título: Números dos Pingos Autores: Mary e Eliardo França Editora: Ática
• 2ª semestre – Título: Dia de Sol Autora: Mary e Eliardo França Editora: Ática
MATERIAL DIDÁTICO
• Coleção Gressus 4 – Sistema de Ensino poliedro que deverá ser adquirido através da livraria digital:
centraldolivro.com.br, (senha: batista2019)
•

Livro de inglês (Bilíngue) que deverá ser adquirido no site: unoieducacao.com

MATERIAL PARA SER ADQUIRIDO NA ESCOLA
• 01 Caderno de bilhete institucional
• 01 Saco TNT para livros
Os materiais deverão ser adquiridos em fevereiro na secretaria da escola. Favor aguardar
orientações

INÍCIO DAS AULAS
• 04/02/2019 (segunda-feira)
• Manhã: 7h às 11h30min
• Tarde: 13h às 17h30min
• Integral: 7h às 17h30min

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL E DIÁRIO 2019
1º PERÍODO | BH CASTELO
1ª REUNIÃO DE PAIS
• 02/02/2019 (sábado) | Unidade BH Castelo
✓ SEI: 9h30 às 10h
✓ Série Regular: 10h às 11h30
INFORMAÇÕES IMPORTANTES
• Todos os materiais deverão ser identificados com o nome da criança. Os cadernos, os livros
e demais materiais didáticos deverão ser identificados e encapados, além do nome do
aluno(a), com o nome da professora e a série.
• Todos os materiais deverão ser entregues à professora, na própria sala em data agendada
na 1ª reunião de pais.
• O uso do uniforme será exigido a partir do dia 11/02/2019 (segunda-feira)
• O material didático começará a ser usado a partir do dia 11/02/2019 (segunda-feira)
•
Entregar para a professora no 1º dia de aula as seguintes informações,
por escrito, caso não compareçam à 1ª Reunião de Pais/2019: nome completo do aluno(a),
curso, responsável pelo(a) aluno(a), telefone(s), pessoa autorizada a buscar (nome
completo e RG) e telefones

