MATERIAL ESCOLAR 2019
2º PERÍODO | UBERLÂNDIA
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01 caderno brochurão (grande) – capa dura (96 folhas) – para bilhetes
02 cadernos de desenho – capa dura (96 folhas)
01 estojo contendo: 03 lápis grafite triangular JUMBO, 02 borrachas, 02 apontadores com depósito,
01 caixa de lápis de cor triangular JUMBO. Este estojo será usado individualmente e os materiais
que o compõem estarão sujeitos à reposição (conforme a necessidade, durante ano). Todo material
que estiver no estojo deverá ter o nome do aluno
01 caixa de pincel atômico (hidrográficas) com 12 cores
01 caixa de giz de cera
01 tesoura de boa qualidade (sem ponta), com o nome da criança gravado
06 colas bastão
02 tubos de cola branca – 90gr
02 revistas de história em quadrinhos
02 revistas para recorte. (pode ser usada)
01 jogo pedagógico (observar a idade da criança)
01 peça de jogo americano plastificado – liso
01 camiseta de adulto para artes. (pode ser usada)
01 alfabeto móvel de E.V.A pequeno
01 escova de dentes
01 massa de modelar

*Materiais sujeitos à reposição no decorrer do ano letivo.
Manter diariamente na lancheira uma toalhinha limpa para o momento do lanche.
Todo material deve ser identificado com o nome da criança
MATERIAL DIDÁTICO
• Coleção Gressus 5 – 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
INFORMAÇÕES GERAIS
• Início das aulas do Berçário, do Fundamental II (6º ao 9º) e Ensino médio: 05/02/2019
• Início das aulas Fundamental I (1º ao 5º): 06 /02/2019
• Início das aulas Educação Infantil (Maternal 1 ao 2º Período): 07/02/2019
HORÁRIO DE ENTRADA E SAÍDA DOS ALUNOS DO INFANTIL E FUNDAMENTAL 1:
• Manhã: 7h10min às 11h40min
• Tarde: 13h às 17h30min
1ª REUNIÃO DE PAIS
• 07/02/2019 – 18h (7º ano ao Ensino Médio)
• 07/02/2019 – 19h (6º ano)
• 05/02/2019– 18h (1º ao 5º ano)
• 06/02/2019- 18h (Ed. Infantil)

