MATERIAL ESCOLAR
MATERIAL INDIVIDUAL QUE DEVERÁ FICAR COM OS ALUNOS




















01 caderno grande de 1 matéria (96 folhas), marcado da seguinte maneira:
 Língua Inglesa;
 Ensino Religioso
 01 caderno grande de 1 matéria (96 folhas) Ciências Humanas e da Natureza;
 01 caderno grande de 1 matéria (96 folhas), Educação Física, Arte e Música;
01 caderno grande de 1 matéria (96 folhas), marcados da seguinte maneira:
Língua Portuguesa/ Produção Textual
01 caderno grande de 1 matéria (96 folhas), marcado da seguinte maneira:
 Matemática;
01 agenda diária (grande);
01 tela pequena (30 x 30 cm)
Lápis, borracha, apontador e régua
01 caixa de lápis de cor (grande – 12 unidades)
01 marca texto (cor a escolher)
01 avental: trazer somente quando necessário
Toalha pequena e vasilha plástica pequena (aulas de Artes)
01 dado
01 conjunto de hidrocor
01 tesoura
01 Estojo.
Estojo, lápis, borracha e apontador. (Esses materiais deverão ficar com o aluno, trazê-los à
medida que for solicitado) e repor o material em casa sempre que necessário.
01 flauta doce barroca.

 Atenção: Não serão aceitos cadernos com 6 ou mais matérias.

MATERIAIS INDIVIDUAIS QUE DEVEM FICAR NA ESCOLA









01 jogo educativo (dama, dominó, trilha, memória ou quebra cabeça)
01 monobloco pautado (grande)
01 revista para trabalhos em sala de aula (recorte, colagem, dobradura...)
04 gibis
01 tabuada
01 tinta dimensional (cores diversas)
01 caixa de massa de modelar
03 potes de tinta guache 250 ml (azul claro, verde claro e rosa).

LIVROS DIDÁTICOS
LIVROS DA EDEBÊ

–

Comprado

pela

internet

no

SITE:

http://loja.edebe.com.br
 LÍNGUA PORTUGUESA
 MATEMÁTICA
 CIÊNCIAS HUMANAS E DA NATUREZA
 ENSINO RELIGIOSO
 COLEÇÃO INAGINAÇÃO E ARTE
OBS: Os livros são vendidos em um combo pelo site acima.
LÍNGUA INGLESA: O material será da escola Bilíngue –
Internacional School. O aluno receberá em sala de aula.
DICIONÁRIOS
Recomendamos que a criança utilize um dicionário que já esteja de acordo
com a nova ortografia da Língua Portuguesa.
OBRAS LITERÁRIAS
VALORES: SOLIDARIEDADE E GRATIDÃO - (Coleção Cidadania e
Liberdade de Escolha)
Editora: FTD
Autor: Gabriel Chalita
DIGA NÃO À VIOLÊNCIA!
Editora: FTD
Autor: Fernando Carraro
CORES EM CORDEL
Editora: Formato Autora: Maria Augusta de Medeiros
Ilustrações: Gilberto Tomé

INFORMATIVO AOS PAIS E/OU RESPONSÁVEIS
1. ENTREGA DE MATERIAL ESCOLAR
Dia: 30/01/2018 – Ensino Fundamental I
Turno Manhã - 8h às 11h / Turno Tarde - 14h às 17h
Obs.: A partir do dia 15 de janeiro, o livro impresso de Edebê poderá ser
retirado na escola, estando condicionado à liberação da Nota Fiscal Eletrônica
no sistema online da Editora.
2. SOBRE O INÍCIO DO ANO LETIVO – 2018
As aulas terão início dia 1º/02/18 – para todos os alunos do Ensino
Fundamental I.

3. SOBRE O FARDAMENTO
Uniforme diário:





Calça azul padrão da escola;
Camisa padrão da escola;
Meia branca;
Tênis preto.

Uniforme de Educação Física:





Bermuda azul padrão;
Camiseta branca padronizada;
Meia branca;
Tênis preto.

Local de Venda para Fardamentos
PITOMBEIRA LIVRARIA
Avenida Guararapes, 2188 – Centro – Petrolina-PE.
LIVRARIA BONDELÊ (Somente na loja da Av. Monsenhor Ângelo Sampaio)
Telefone: (87) 3862-3333
(87) 3862-5996
Endereço: Av. Monsenhor Ângelo Sampaio, 692 – Vila Eduardo - Petrolina
4. SOBRE A VENDA DE MATERIAL
Por solicitação e cumprimento da Lei de número 5.988/73 dos direitos
autorais, ficam determinantemente proibida cópias ou impressões de livros
didáticos ou literários que não sejam de domínio público.
5. OUTRAS OBSERVAÇÕES:
Dada a necessidade de reorganização das turmas para o ano 2018, informamos
que os alunos serão distribuídos em turmas diferenciadas. Contamos com a
colaboração dos senhores para evitar trocas de salas após a definição das turmas.
O Colégio não se responsabilizará por objetos e materiais de qualquer natureza
que o aluno deixar em suas dependências sem a vigilância necessária para
impedir seu extravio, ou após o término de suas atividades curriculares e
extracurriculares. (Cláusula 6ª, parágrafo 5°- Contrato de Prestação de Serviços
Educacionais / 2018);
Para sua maior comodidade, as Listas de material / 2018 também estarão
disponíveis no nosso site: www.auxiliadorapetrolina.com.br

