Volta às aulas/ 2018

INÍCIO DAS AULAS: 17/01/18 – Jardim I ao 9o ano
18/01/18 – Maternal I
22/01/18 – Maternal II

ENTREGA DE MATERIAL NA ESCOLA:
SERÁ NO PRIMEIRO DIA DE AULA NO TURNO QUE O ALUNO ESTUDA.
Atente-se para quais itens deverão vir na mochila do aluno.
(conforme especificado na lista de cada turma).

UNIFORMES
Via Exclusiva Uniformes
(62) 3281-7213
www.viaexclusivauniformes.com.br

Tokinha Uniformes
(62) 3214-1771
(62) 3214-1551
www.tokinhauniformes.com.br

Observação para uniformes:
PARA F2 (6O AO 9O ANOS) CAMISETA E MOLETOM (SOMENTE O INDICADO DA
ESCOLA) COM NOME BORDADO.

PAPELARIAS PARCEIRAS:

Objetiva 3251-8254/98154-4078
Dinâmica 3226-9300/99347-1718
3220-2222/999255-0904
Primus 3225-7859/3225-7869/98215-5823

MATERNAL I (2 anos) – Lista de Material 2018
ITENS A SEGUIR DEVERÃO VIR NA MOCHILA DO ALUNO NA PRIMEIRA SEMANA DE AULA.
LIVROS DIDÁTICOS:
Bloco de Atividades do Maternal I – Adquirido na Escola (1 por semestre)
Educação Cristã – Grandes Reis da Bíblia – Márcia S. Ribeiro (Livrarias Videira)
Devocional – Falando com Deus desde pequeno: confissão da palavra para crianças – Maristela
Marta e Silva (Livrarias Videira)
LIVROS LITERÁRIOS: (encapados com plástico transparente)
1o A Margarida Friorenta – Fernanda Lopes de Almeida – Editora Ática
2o As cores do mundinho – Ingrid Biesemeyer Bellynghausen – Editora DCL
3o O Plano Perfeito – Valéria Tocantins, Editora Escola Videira (adquirir na secretaria escola)
4o Um livro será adquirido no decorrer do ano.
MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL: (enviar na mochila diariamente)
Agenda Escolar (OBRIGATÓRIA) Adquirir na secretaria da escola.
01 creme dental
01 escova de dente com caixa
01 lençol com o nome (para colchonete)
02 trocas de roupa
 Fraldas (se usar)
 Lenço umedecido, pomada para assadura e outros objetos de uso pessoal.

MATERIAIS QUE DEVERÃO SER ENTREGUES NA ESCOLA.
No primeiro dia de aula no turno em que o aluno estuda,
devidamente etiquetado com nome do aluno.
MATERIAIS DIVERSOS:
01 instrumento musical simples de bandinha (chocalho, pandeiro, meia lua, triângulo, etc.)
01 tela para pintura 20 x 30cm.
01 camiseta pequena (P) adulto (para atividades de artes/pode ser usada)
03 jogos de massa para modelar atóxica (12 cores) Acrilex Soft
02 caixas de gizão de cêra grande (12 cores)
01 pincel chato no 16 (pode ser usado)
01 tubo de cola 90g
01 brinquedo pedagógico inteligente, adequado para idade (sugestões: jogos de madeira, lego gigante,
jogos de encaixe, etc.)
01 pacote de penas coloridas
02 revistas para rasgadura (Crescer, Galileu, Viagem, Criativa...)
05 toucas descartáveis para as aulas de culinária
01 caixa de algodão
01 fitilho
01 cola glitter
01 lixa
01 rolo de fio de nylon pequeno
01 metro de feltro (cor à escolha)
10 botões diversos
01 pacote de palitos de picolé
01 cola colorida
03 metros de contact
02 fitas crepe (5 cm largura, 45mm x 50 m)
ITENS DO VALE PAPELARIA:
01 resma de papel chamequinho rosa 100 folhas
02 folhas de papel crepom
02 celofane (cores variadas)
02 bastões de cola quente fino
04 folhas de papel Carmem
03 folhas de papel camurça
01 pote de tinta guache de 250ml – cor a escolha
02 blocos de papel criativo
02 folhas de papel cartaz
OBS.: Adquira o vale papelaria em nossas parceiras ou na papelaria de sua preferência.

MATERNAL II (3 anos) – Lista de Material 2018
ITENS A SEGUIR DEVERÃO VIR NA MOCHILA DO ALUNO NA PRIMEIRA SEMANA DE AULA.
LIVROS DIDÁTICOS:
Bloco de Atividades do Maternal II – Adquirido na Escola (1 por semestre)
Educação Cristã: A palavra de Deus é a verdade (baby) – Márcia Silva Ribeiro, Editora AMS
(Livrarias Videira)
LIVROS LITERÁRIOS: (encapados com plástico transparente)
1o 1 2 3 Era uma Vez – Ingrid Biesemeyer Bellinghausen - editora: DCL - Difusão Cultural do Livro
2o O Jacarezinho Egoísta – Chloris Arruda de Araújo – Editora do Brasil
3o O Plano Perfeito – Valéria Tocantins, Editora Escola Videira (adquirir na secretaria da escola)
4o Um livro será adquirido no decorrer do ano.
MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL: (enviar na mochila diariamente)
Agenda Escolar (OBRIGATÓRIA) Adquirir na secretaria da escola
01 creme dental e 01 escova de dente com caixa
01 troca de roupa
01 lençol com o nome (para colchonete)
 Fraldas (se usar)
 Lenço umedecido, pomada para assadura e outros objetos de uso pessoal.

MATERIAIS QUE DEVERÃO SER ENTREGUES NA ESCOLA.
No primeiro dia de aula no turno em que o aluno estuda,
devidamente etiquetado com nome do aluno.
MATERIAIS DIVERSOS:
01 camiseta tamanho P de adulto (para Arte)
01 tela para pintura 20 x 30
03 jogos de massa para modelar atóxica soft (12 cores) Acrilex Soft
01 caixa de lápis de cor gigante (jumbo) – 12 cores
02 caixas de gizão de cera (jumbo) – 12 cores
01 pincel chato no 16 (pode ser usado)
01 tubo de cola 90g
01 brinquedo pedagógico inteligente adequado para idade (jogos de madeira ou encaixe com peças
grandes).
01 pacote de penas coloridas
02 revistas para rasgadura (Crescer, Galileu, Viagem, Criativa...)
01 estojo de canetinha 6 cores (ponta grossa)
01 barbante colorido (rolo pequeno)
01 pacote de algodão
01 fitilho
01 cola glitter
01 Durex colorido
01 cola colorida
01 cola brascoplast
01 pacote de palitos de picolé
10 botões diversos
03 metros de contact transparente
01 fita crepe (5 cm largura, 45 mm x 50 m)
ITENS DO VALE PAPELARIA:
01 resma de chamequinho cor Azul (100 folhas)
02 Blocos de papel criativo
03 folhas de papel cartaz
04 folhas de papel carmem (cores variadas)
02 folhas de papel pardo
03 cartolinas laminadas
01 pote de tinta guache 250 ml (cor à escolha)
OBS.: Adquira o vale papelaria em nossas parceiras ou na papelaria de sua preferência.

JARDIM I (4 anos) – Lista de Material 2018
ITENS A SEGUIR DEVERÃO VIR NA MOCHILA DO ALUNO NA PRIMEIRA SEMANA DE AULA.
DIDÁTICOS:
Inglês – Bebop Level 1 Student’s book – Editora Macmillan
Blocos de Atividades do Jardim I – Adquirido na secretaria da escola (2 por ano)
Educação Cristã – Vamos Orar (Baby) – Márcia S. Ribeiro – Editora AMS
Devocional – Falando com Deus desde pequeno: confissão da palavra para crianças – Maristela
Marta e Silva (Livrarias Videira)
LITERÁRIOS: (encapados com plástico transparente):
1o João e o Pé de Feijão – Ingrid Beisemeyer Bellynghausen – DCL – Difusão Cultural do Livro
2o O Plano Perfeito – Valéria Tocantins, Editora Escola Videira (adquirir na secretaria da escola)
3o Animais e letras – Lílian Ribeiro (adquirir na secretaria escola).
4o Um livro será adquirido no decorrer do ano.
MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL: (enviar na mochila diariamente)
Agenda Escolar (OBRIGATÓRIA) Adquirir na secretaria da escola
01 tesoura sem ponta com nome gravado
01 creme dental
01 escova de dente com caixa
01 estojo completo com lápis de escrever triangular, apontador, borracha e lápis de cor triangular (fica
na mochila para tarefas de casa e de sala – Fazer a reposição dos materiais sempre que necessário).

MATERIAIS QUE DEVERÃO SER ENTREGUES NA ESCOLA.
No primeiro dia de aula no turno em que o aluno estuda,
devidamente etiquetado com nome do aluno.
MATERIAIS DIVERSOS:
04 pastas plástica polionda 2 cm com elástico
01 caixa de lápis de cor grande triangular 12 cores “Faber Castell” ou Norma
01 tela pintura 20 x 30
01 camiseta usada, tamanho P de adulto (para Arte)
01 estojo de canetão hidrocor Ponta grossa (6 cores)
03 jogos de massa para modelar atóxica soft (12 cores) Acrilex
01 caixa de gizão de cera (12 cores)
01 caixa de cola colorida (6 cores)
01 pincel chato No 16 (pode ser usado)
01 tubo de cola 90g
01 brinquedo pedagógico adequado para a idade (poderá ser de encaixe ou madeira).
02 revistas para recorte (Crescer, Galileu, Viagem, Criativa...)
02 lápis de escrever triangular
01 pacote de balões São Roque no 07
01 cara pintada (lápis)
12 botões variados
03 metros de papel contact transparente
01 fita crepe (5 cm largura, 45 mm x 50 m)
ITENS DO VALE PAPELARIA:
01 resma de papel chamequinho verde 100 folhas
01 blocos de papel criativo
01 bloco de papel vergê
03 cartolinas laminadas
03 folhas de papel crepon
05 folhas de papel Carmem
02 folhas de papel pardo
01 pacote de palitos de picolé
OBS.: Adquira o vale papelaria em nossas parceiras ou na papelaria de sua preferência.

JARDIM II (5 anos) – Lista de Material 2018
ITENS A SEGUIR DEVERÃO VIR NA MOCHILA DO ALUNO NA PRIMEIRA SEMANA DE AULA.
LIVROS DIDÁTICOS:
Inglês – Bebop Level 2 Student’s book – Editora Macmillan
Bloco de Atividades do Jardim II – Adquirido na secretaria da escola (02 por ano)
Educação Cristã – Reis e Profetas da Bíblia – Livro Ilustrado – Márcia S. Ribeiro – Editora AMS
(Livrarias Videira)
A Bíblia das criancinhas – Juliet David – Sociedade Bíblica do Brasil
LIVROS LITERÁRIOS (encapados com plástico transparente):
1o Amazônia – 4a Ellen Pestili – Editora Cortez
2o O Menino Que Aprendeu a Ver– Ruth Rocha – Editora Salamandra
3o Cantigas de Valor – Isaque Folha (adquirir na secretaria da escola)
4o Reinaldinho vai ao céu – Reinhard Hitler (Livrarias Videira)
MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL: (enviar na mochila diariamente)
Agenda Escolar (OBRIGATÓRIA) Adquirir na secretaria da escola.
01 creme dental
01 escova de dente com caixa
01 estojo completo com lápis de escrever triangular, apontador, borracha e lápis de cor triangular (fica
na mochila para tarefas de casa e de sala – Fazer a reposição dos materiais sempre que necessário)

MATERIAIS QUE DEVERÃO SER ENTREGUES NA ESCOLA.
No primeiro dia de aula no turno em que o aluno estuda,
devidamente etiquetado com nome do aluno.
MATERIAIS DIVERSOS:
05 pastas plásticas polionda 2 cm com elástico
02 caixas de lápis de cor grande triangular – 12 cores “Faber Castell”
01 estojo de canetão hidrocor grosso (12 cores)
01 tesoura sem ponta com nome gravado
01 tela para pintura 20 x 30
01 camiseta tamanho P adulto (para Arte)
01 caderno caligrafia tipo Ata grande (marca Norma ou Jandaia)
01 caderno tipo Ata pequeno de 48 folhas
04 lápis de escrever triangular
01 cola glitter
01 caixa de gizão de cera (12 cores)
01 caixa de cola colorida (6 cores)
03 jogos de massinha para modelar (12 cores) atóxica soft
01 lixa d’água média
02 revistas p/ recorte (Crescer, Galileu, Viagem, Criativa)
01 pincel chato no 16 (pode ser usado)
02 tubos de cola 90g
12 botões variados
01 brinquedo pedagógico inteligente adequado para a idade.
02 fitas crepe larga (5 cm)
01 fita transparente larga
03 metros de papel contact transparente
ITENS DO VALE PAPELARIA:
01 resma de papel chamequinho amarelo 100 folhas
02 folhas de papel Carmem
02 blocos de papel criativo
02 folhas de papel pardo
03 cartolinas
03 folhas de papel celofane
02 bastões de cola quente (fino)
01 pacote de palito de churrasco
OBS.: Adquira o vale papelaria em nossas parceiras ou na papelaria de sua preferência.

