MATERIAL ESCOLAR 2019
MATERNAL III | UBERLÂNDIA
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01 pasta com rodinha (grande)
01 lancheira contendo: toalha para forrar a mesa e uma garrafa com água
02 cadernos de desenho (sem a folha de seda) com identificação
01 caderno espiral grande encapado e com identificação
01 caderno brochurão grande e com identificação
02 tubos de cola branca – 90 grs
02 lápis grafite jumbo triangular
01 tesoura pequena sem ponta (de boa qualidade), com o nome da criança gravado
01 caixa de lápis de cor Jumbo Triangular (12 cores)
01 caixa de gizão de cera triangular – grosso (12 cores)
01 conjunto de hidrocor Jumbo com tinta lavável (12 cores)
01 camiseta de adulto para trabalhos manuais (usada)
01 brinquedo pedagógico de acordo com a idade do aluno (Preferência de madeira)
01 revista para recorte (usada)
01 alfabeto de EVA (pequeno)
01 travesseiro pequeno, um lençol e uma troca de roupa que deverão ser mantidos na mochila.

Obs.: Manter diariamente na lancheira uma toalhinha limpa para o momento de lanche e 01 garrafinha
antivazamento com tampa para beber água.
Lápis de cor, canetinhas e giz de cera são materiais de uso coletivo portanto não é necessário envia-los
no estojo.
Todo material deve ser identificado com o nome da criança
MATERIAL DIDÁTICO
• Coleção Gressus 3 – 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)

