
 

   Escolas Pro conhEcEr 

ano lEtivo - 2018- PaPElaria - 2º ano 
 

• 01 folha de EVA lisa ( cor de pele) 
• 02 folhas de EVA glitter ( cor vermelho e verde ) 
• 01 folha de EVA atoalhado ( cor de sua preferência ) 
• 01 folha de EVA estampado ( estampa de sua preferência ) 
• 02 folhas de crepom Crepe Pack nas cores vermelho e amarelo 
• 01 pote pequeno de glitter multicor 
• 01 pote pequeno de lantejoula 
• 01 pacotinho de lacinhos de fita 
• 02 metros de fita de cetim  15cm ( cor a escolher ) 
• 01 pacotinho de olhos móveis 
• 10 botões temático tamanho médio  ( bichinho, fruta, bola, etc ) – não metal   

 

 
  



 
  Escolas Pro conhEcEr 

ano lEtivo – 2018 - PaPElaria - 3º ano 
 

• 01 folha de EVA lisa ( cor de sua preferência) 
• 02 folhas de EVA glitter ( cor amarelo e rosa claro ) 
• 01 folha de EVA atoalhado ( cor de sua preferência ) 
• 01 folha de EVA estampado ( cor de sua preferência ) 
• 02 folhas de crepom Crepe Pack nas cores azul e verde 
• 01 pote de glitter estrelinhas  
• 01 potinho de lantejoula 
• 01 pacotinho de lacinhos de fita 
• 01 metro de fita de cetim estampado 15cm 
• 01 pacotinho de olhos móveis 
• 10 botões tamanho grandes ( cor a escolher) coloridos e não metal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 Escolas Pro conhEcEr 
ano lEtivo – 2018 - PaPElaria - 4º ano 

 
• 01 folha de EVA lisa ( cor de sua preferência) 
• 02 folhas de EVA glitter ( cor prata e azul escuro ) 
• 01 folha de EVA atoalhado ( cor de sua preferência ) 
• 01 folha de EVA estampado ( cor de sua preferência ) 
• 02 folhas de crepom Crepe Pack nas cores laranja e roxo 
• 01 pote de glitter 
• 01 potinho de lantejoula 
• 01 pacotinho de olhos móveis 
• 02 metros de fita de cetim pink 20 cm 
• 10 botões tamanho médio estampado  ( cor a escolher) 
• 1 pacote de lacinho 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  



   Escolas Pro conhEcEr 
ano lEtivo – 2018 - PaPElaria - 5º ano 

 
• 01 folha de EVA lisa ( cor de sua preferência) 
• 02 folhas de EVA glitter ( cor dourado e laranja ) 
• 01 folha de EVA atoalhado ( cor de sua preferência ) 
• 01 folha de EVA estampado ( cor de sua preferência ) 
• 02 folhas de crepom Crepe Pack nas cores rosa e lilás  
• 01 potinho de lantejoula pequeno ( cor à escolher) 
• 01 pacotinho de olhos móveis 
• 01 metro de fita de cetim estampado 20cm 
• 10 botões grandes de plástico temático ( bichinho, frutas, carrinho, etc )  

 
 
 
 



 
 
 
 
 

Escrita – Desenho  - Material de Bolsa 
 
Material de Bolso  
02 Lápis preto H B  
06 Lápis preto nº 2 
03 Lápis vermelho ou azul para traçado 
01 Caixa de lápis de cor grande - 24cores 
 (não aquarela) 
02 Borrachas branca macia 
01 Tesoura sem ponta mundial com nome 
02 Colas  bastão ( grande ) 
02 Cola branca líquida  
01 Caixa de giz  Curton 
01 Régua transparente 30 cm (Desetec ) 
01 Caixa de caneta hidrográfica 12 cores 
01 Apontador comum ( com depósito ) 
01 agenda espiral com capa dura 
01 Caixa de lenço descartável para uso pessoal 
 
Material para Conferência 
01 tela 30x30 
01 gibis ( novos ) 
01 pacotes de sulfite colorido A4  ( 100 folhas )                                                                

02 Cadernos universitários espiral com 100 folhas com etiqueta ( o caderno pode ser capa dura ou não)  
(não será usado folhas perfumadas, picotadas e muito ilustrada) 

02 Pastas transparentes com elástico ( branca e azul ) 
01 Pasta catálogo com 50 plásticos  
 
    
Observações 
 
• Os cadernos de Atividades do Sistema Anglo deverão ser pagos na secretaria da escola até 10/01/18 para 

que não ocorra atraso na entrega do material,  que serão entregue em sala de aula ; caso a encomenda do 
material não seja efetivado até a data citada, o responsável fica sujeito ao recebimento do material com 
atraso. 

• O material deve ser entregue para o professor no dia 23/01/18 ( terça-feira) devidamente identificado. 
Trazer somente o material para conferência. O material de bolso do aluno trazer somente no primeiro 
dia de aula. 

• No dia 23/01/18 (terça-feira) haverá Reunião de Pais e Mestres  ( Alunos do Mini ao 5ºAno ) para 
recolhimento do material e apresentação do Professor – Horário: manhã 9h    tarde- 13h 

• A secretaria da escola estará funcionando à partir do dia 09  de janeiro de 2018, no horário das 8h às 12h e das 
13h às 17h.  

• É indispensável o uso do uniforme no primeiro dia de aula; 

500 folhas de sulfite – A4 REPORT 
 (não aceitaremos outro tamanho e marca ) 
01 Blocos de papel para desenho da marca 
Canson 140g/m2  tamanho A4  com 20 folhas 
(colorido) 
01 Bloco Eco Cores  Multiformas ( 24 folhas ) 
01 Bloco Eco Cores – Multibase – 3 lâminas. 
01 bloco Kit moldura com borda estampada -
36 folhas 
01 Bloco de papel criative ( dobradura ) 48 
folhas ( Sugestão Novaprint) 
01 caneta permanente dupla preto 
01 Fita durex transparente (5 cm de largura ) 
01 Tinta de tecido azul Tiffany 
01 Cola de silicone 
 
 
 
 
 
 

Lista de Material Escolar 
Ano Letivo de 2018 

2º ano  



• As aulas  para alunos matriculados no integral e Semi integral iniciarão no dia 15/01/2018 ( 
segunda-feira ) 

•  Início das aulas:  29/01/2018 ( segunda -feira) – Alunos do Fund I ( 2º ao 5ºAno) e Fund II ( 6º ao 
9ª Ano) e Ensino Médio. Segue os horários de entrada. 
Ensino Médio –  manhã - 7h00 às 12h10 
Fund I –  manhã - 7h40 às 12h10       tarde- 13h00 às 17h30 
Fund II – manhã - 7h40 às 12h10       tarde – 13h00 às 17h30 
 
Início das aulas:  29/01/2018 ( segunda-feira) – Alunos do Fund I ( somente os alunos dos 1º 
anos).      
                                        Seguem os horários de entrada. 
 
                     Manhã: 9h                                 -                   Tarde: 14h 
 
Atenção! A partir do dia 30/01/2018 os alunos dos 1º anos entrarão no horário normal. 
 
Manhã: 8h  saída às 12h                               -                   Tarde: 13h   saída às 17h 

 

• Para os alunos de Educação Infantil ( Jardim e Pré) 
Início das aulas – 29/01/18 ( segunda -feira ) 
                                       Seguem os horários de entrada. 
 
                     Manhã: 9h                                 -                   Tarde: 14h 

• Para os alunos do Mini e Maternal no primeiro dia ( 29/ 01 /2018 ) segue o horário de entrada 
 
                     Manha 10h as 12h                    -                   Tarde 15h as 17h       
 
Atenção! A partir do dia 30/01/2018 os alunos dos (Maternal ao Pré) entrarão no horário normal. 

 
Manhã: 8h saída às 12h                               -                   Tarde: 13h   saída às 17h 

  
Para os alunos do Mini Maternal e Maternal  ( alunos novos) farão semana de adaptação (manhã – 
Sairão as 10h /tarde- sairão as 15h)  

• Datas para próximos plantões de uniforme: 11,17 e 23 de janeiro e  06 e 19 de fevereiro, das 9h às 
17h. 

• A Papelaria Sampell, estará realizando o plantão de vendas de material escolar no dia   11 /01/2018 
• A Escola tem parceria com a papelaria Sampeell – localizada na Av. Satélite, 267 – Jd. Santa Barbara 

Tel : 2013-3592/2013-1870 – email: papelariasampell@gmail.com. 
 

• Para os alunos matriculados na natação é obrigatório  o uso do 
uniforme. As encomendas deverão ser feitas na Academia da Escola –  

• Tel 2962-9024.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

          

Escrita – Desenho  - Material de Bolsa  
Material de Bolso  
02 Lápis preto H B  
06 Lápis preto nº 2 
04 Lápis vermelho ou azul para traçado 
01 Caixa de lápis de cor grande- 24 cores 
(não aquarela) 
02 Borrachas branca macia 
01 Tesoura sem ponta mundial com nome  
02 Cola bastão ( grande )  
02 Cola branca líquida  
01 Caixa de giz  Curton 
01 Régua transparente 30 cm (Desetec ) 
01 Caixa de caneta hidrográfica 12 cores 
01 Apontador comum com depósito 
01 Caixa de lenço descartável para uso pessoal 
01 agenda espiral capa dura 
 
Material para Conferência 
01 tela 30x30 
01 pacotes de sulfite colorido A4  ( 100 folhas )                                                                 

03 Cadernos universitários espiral com 100 folhas ( o caderno pode ser capa dura ou não)  
(não será usado folhas perfumadas, picotadas e muito ilustrada) 

02 Pastas transparentes com elástico ( branca e azul ) 
01 Pasta catálago com 50 plásticos  
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Observações 
 
 
 
• Os cadernos de Atividades do Sistema Anglo deverão ser pagos na secretaria da escola até 10/01/18 para 

que não ocorra atraso na entrega do material,  que serão entregue em sala de aula ; caso a encomenda do 
material não seja efetivado até a data citada, o responsável fica sujeito ao recebimento do material com 
atraso. 

500 folhas de sulfite – A4 REPORT  
(não aceitaremos outro tamanho e marca)  
01 Blocos de papel para desenho da marca 
Canson 140g/m2  tamanho A4  com 20 folhas 
(colorido) 
1 bloco de papel textura visual 2 – 36 folhas   
(papéis decorativos) Sugestão Novaprint 
01 gibis novos 
01 bloco de eco cores moldura com borda 
estampada 
01 kit Leoni nª 1 formato A4- 
01 tinta de tecido verde florescente 
 
 
 
 
 
 

Lista de Material Escolar 
Ano Letivo de 2018 

3º ano  



• O material deve ser entregue para o professor no dia 23/01/18 ( terça-feira) devidamente identificado. 
Trazer somente o material para conferência. O material de bolso do aluno trazer somente no primeiro 
dia de aula. 

• No dia 23/01/18 (terça-feira) haverá Reunião de Pais e Mestres  ( Alunos do Mini ao 5ºAno ) para 
recolhimento do material e apresentação do Professor – Horário: manhã 9h    tarde- 13h 

• A secretaria da escola estará funcionando à partir do dia 09  de janeiro de 2018, no horário das 8h às 12h e das 
13h às 17h.  

• É indispensável o uso do uniforme no primeiro dia de aula; 
• As aulas  para alunos matriculados no integral e Semi integral iniciarão no dia 15/01/2018 ( 

segunda-feira ) 
•  Início das aulas:  29/01/2018 ( segunda -feira) – Alunos do Fund I ( 2º ao 5ºAno) e Fund II ( 6º ao 

9ª Ano) e Ensino Médio. Segue os horários de entrada. 
Ensino Médio –  manhã - 7h00 às 12h10 
Fund I –  manhã - 7h40 às 12h10       tarde- 13h00 às 17h30 
Fund II – manhã - 7h40 às 12h10       tarde – 13h00 às 17h30 
 
Início das aulas:  29/01/2018 ( segunda-feira) – Alunos do Fund I ( somente os alunos dos 1º 
anos).      
                                        Seguem os horários de entrada. 
 
                     Manhã: 9h                                 -                   Tarde: 14h 
 
Atenção! A partir do dia 30/01/2018 os alunos dos 1º anos entrarão no horário normal. 
 
Manhã: 8h  saída às 12h                               -                   Tarde: 13h   saída às 17h 

 

• Para os alunos de Educação Infantil ( Jardim e Pré) 
Início das aulas – 29/01/18 ( segunda -feira ) 
                                       Seguem os horários de entrada. 
 
                     Manhã: 9h                                 -                   Tarde: 14h 

• Para os alunos do Mini e Maternal no primeiro dia ( 29/ 01 /2018 ) segue o horário de entrada 
 
                     Manha 10h as 12h                    -                   Tarde 15h as 17h       
 
Atenção! A partir do dia 30/01/2018 os alunos dos (Maternal ao Pré) entrarão no horário normal. 

 
Manhã: 8h saída às 12h                               -                   Tarde: 13h   saída às 17h 

  
Para os alunos do Mini Maternal e Maternal  ( alunos novos) farão semana de adaptação (manhã – 
Sairão as 10h /tarde- sairão as 15h)  

• Datas para próximos plantões de uniforme: 11,17 e 23 de janeiro e  06 e 19 de fevereiro, das 9h às 
17h. 

• A Papelaria Sampell, estará realizando o plantão de vendas de material escolar no dia   11 /01/2018 
• A Escola tem parceria com a papelaria Sampeell – localizada na Av. Satélite, 267 – Jd. Santa Barbara 

Tel : 2013-3592/2013-1870 – email: papelariasampell@gmail.com. 
 

• Para os alunos matriculados na natação é obrigatório  o uso do 
uniforme. As encomendas deverão ser feitas na Academia da Escola –  

• Tel 2962-9024.   
 



 
 

 
 

                                     
 

Escrita – Desenho  - Material de Bolsa 
Material de bolso 
02 Lápis preto H B  
06 Lápis preto nº 2 
04 Lápis vermelho ou azul para traçado 
01 Caixa de lápis de cor grande-24cores (não aquarela) 
02 Borrachas branca macia 
01 Tesoura sem ponta mundial com nome  
02 Cola bastão ( grande )  
02 Cola branca líquida  
01 Caixa de giz  Curton 
01 Régua transparente 30 cm (Desetec ) 
01 Caixa de caneta hidrográfica 12 cores 
01 Apontador comum com depósito 
01 agenda espiral capa dura 
01 caixa de lenço descartável- uso pessoal 
 
Material para conferência 
01 tela 30x30 
01 pacotes de sulfite colorido A4  ( 100 folhas ) 
  
                 Cadernos 
03 Cadernos universitários espiral com 100 folhas ( o caderno pode ser capa dura 
ou não)  

(não será usado folhas perfumadas, picotadas e muito ilustrada) 
02 Pastas transparentes com elástico ( branca e azul ) 
01 Pasta catálogo com 50 plásticos  
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         Editora Nova Fronteira 
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Observações 
 
• Os cadernos de Atividades do Sistema Anglo deverão ser pagos na secretaria da escola até 10/01/18 para 

que não ocorra atraso na entrega do material,  que serão entregue em sala de aula ; caso a encomenda do 
material não seja efetivado até a data citada, o responsável fica sujeito ao recebimento do material com 
atraso. 

• O material deve ser entregue para o professor no dia 23/01/18 ( terça-feira) devidamente identificado. 
Trazer somente o material para conferência. O material de bolso do aluno trazer somente no primeiro 
dia de aula. 

500 folhas de sulfite – A4 REPORT  
(não aceitaremos outro tamanho e 
marca) 
01 Blocos de papel para desenho da 
marca Canson 140g/m2  tamanho A4  
com 20 folhas (colorido) 
01 bloco de fichário ( sem ilustração) 
1 bloco de papel textura Textura Visual 
3 Novaprint – 36 folhas ( papéis 
decorativos) 
10 folhas  de papel vegetal 
01 gibis novos 
01 bloco de eco cores novaprint moldura 
estampado – 36 folhas 
01 kit Leoni nª 1 formato A4 –  
01 tinta de tecido laranja florescente 
 
 

Lista de Material Escolar 
Ano Letivo de 2018 

4º ano  



• No dia 23/01/18 (terça-feira) haverá Reunião de Pais e Mestres  ( Alunos do Mini ao 5ºAno ) para 
recolhimento do material e apresentação do Professor – Horário: manhã 9h    tarde- 13h 

• A secretaria da escola estará funcionando à partir do dia 09 de janeiro de 2018, no horário das 8h às 12h e das 
13h às 17h.  

• É indispensável o uso do uniforme no primeiro dia de aula; 
• As aulas  para alunos matriculados no integral e Semi integral iniciarão no dia 15/01/2018 ( 

segunda-feira ) 
•  Início das aulas:  29/01/2018 ( segunda -feira) – Alunos do Fund I ( 2º ao 5ºAno) e Fund II ( 6º ao 

9ª Ano) e Ensino Médio. Segue os horários de entrada. 
Ensino Médio –  manhã - 7h00 às 12h10 
Fund I –  manhã - 7h40 às 12h10       tarde- 13h00 às 17h30 
Fund II – manhã - 7h40 às 12h10       tarde – 13h00 às 17h30 
 
Início das aulas:  29/01/2018 ( segunda-feira) – Alunos do Fund I ( somente os alunos dos 1º 
anos).      
                                        Seguem os horários de entrada. 
 
                     Manhã: 9h                                 -                   Tarde: 14h 
 
Atenção! A partir do dia 30/01/2018 os alunos dos 1º anos entrarão no horário normal. 
 
Manhã: 8h  saída às 12h                               -                   Tarde: 13h   saída às 17h 

 

• Para os alunos de Educação Infantil ( Jardim e Pré) 
Início das aulas – 29/01/18 ( segunda -feira ) 
                                       Seguem os horários de entrada. 
 
                     Manhã: 9h                                 -                   Tarde: 14h 

• Para os alunos do Mini e Maternal no primeiro dia ( 29/ 01 /2018 ) segue o horário de entrada 
 
                     Manha 10h as 12h                    -                   Tarde 15h as 17h       
 
Atenção! A partir do dia 30/01/2018 os alunos dos (Maternal ao Pré) entrarão no horário normal. 

 
Manhã: 8h saída às 12h                               -                   Tarde: 13h   saída às 17h 

  
Para os alunos do Mini Maternal e Maternal  ( alunos novos) farão semana de adaptação (manhã – 
Sairão as 10h /tarde- sairão as 15h)  

• Datas para próximos plantões de uniforme: 11,17 e 23 de janeiro e  06 e 19 de fevereiro, das 9h às 
17h. 

• A Papelaria Sampell, estará realizando o plantão de vendas de material escolar no dia   11 /01/2018 
• A Escola tem parceria com a papelaria Sampeell – localizada na Av. Satélite, 267 – Jd. Santa Barbara 

Tel : 2013-3592/2013-1870 – email: papelariasampell@gmail.com. 
 

• Para os alunos matriculados na natação é obrigatório  o uso do 
uniforme. As encomendas deverão ser feitas na Academia da Escola –  

• Tel 2962-9024.   
 
 
 
 



 
 

 
 
 

        
 

                             Escrita – Desenho  - Material de Bolsa 
Material de bolso 
02 Lápis preto H B  
06 Lápis preto nº 2 
04 Lápis vermelho ou azul para traçado 
01 Caixa de lápis de cor grande – 24 cores 
 (não aquarela) 
02 Borrachas branca macia 
01 Tesoura sem ponta mundial com nome 
02 Cola bastão ( grande ) 
02 Cola branca líquida  
01 Caixa de giz  Curton 
01 Régua transparente 30 cm (Desetec ) 
01 Caixa de caneta hidrográfica 12 cores 
01 Apontador comum com depósito 
01 agenda espiral capa dura 
 
Material para conferência 
01 tela 30x30 
01 pacotes de sulfite colorido A4  ( 100 folhas ) 

05 Cadernos universitários espiral com 100 folhas ( o caderno pode ser capa dura ou não)  
(não será usado folhas perfumadas, picotadas e muito ilustrada) 

02 Pastas transparentes com elástico ( branca  e azul ) 
01 Pasta catálogo com 50 plásticos  
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     * Com ortografia revisada  
      
Observações 
 
• Os cadernos de Atividades do Sistema Anglo deverão ser pagos na secretaria da escola até 10/01/18 para 

que não ocorra atraso na entrega do material,  que serão entregue em sala de aula ; caso a encomenda do 
material não seja efetivado até a data citada, o responsável fica sujeito ao recebimento do material com 
atraso. 

• O material deve ser entregue para o professor no dia 23/01/18 ( terça-feira) devidamente identificado. 
Trazer somente o material para conferência. O material de bolso do aluno trazer somente no primeiro 
dia de aula. 

• No dia 23/01/18 (terça-feira) haverá Reunião de Pais e Mestres  ( Alunos do Mini ao 5ºAno ) para 
recolhimento do material e apresentação do Professor – Horário: manhã 9h    tarde- 13h 

500 folhas de sulfite – A4 REPORT  
(não aceitaremos outro tamanho e marca) 
20 Folhas de almaço com pauta  
01 Bloco de papel para desenho da marca   
Canson 140g/m2  tamanho A4  com 20 
folhas (branco) 
1 bloco de papel colorido – 21 cores -  42 
folhas ( Sugestão Novaprint) 
10 folhas de papel vegetal 
01 gibis novo 
01 bloco de papel moldura estampada  
01 kit Leoni nª 2 formato A4 – 62 folhas de 
papéis 
01 tinta de tecido na cor lilás  
 
 

Lista de Mate   
Ano Letivo   

5º a  



• A secretaria da escola estará funcionando à partir do dia 09  de janeiro de 2018, no horário das 8h às 12h e das 
13h às 17h.  

• É indispensável o uso do uniforme no primeiro dia de aula; 
• As aulas  para alunos matriculados no integral e Semi integral iniciarão no dia 15/01/2018 ( 

segunda-feira ) 
•  Início das aulas:  29/01/2018 ( segunda -feira) – Alunos do Fund I ( 2º ao 5ºAno) e Fund II ( 6º ao 

9ª Ano) e Ensino Médio. Segue os horários de entrada. 
Ensino Médio –  manhã - 7h00 às 12h10 
Fund I –  manhã - 7h40 às 12h10       tarde- 13h00 às 17h30 
Fund II – manhã - 7h40 às 12h10       tarde – 13h00 às 17h30 
 
Início das aulas:  29/01/2018 ( segunda-feira) – Alunos do Fund I ( somente os alunos dos 1º 
anos).      
                                        Seguem os horários de entrada. 
 
                     Manhã: 9h                                 -                   Tarde: 14h 
 
Atenção! A partir do dia 30/01/2018 os alunos dos 1º anos entrarão no horário normal. 
 
Manhã: 8h  saída às 12h                               -                   Tarde: 13h   saída às 17h 

 

• Para os alunos de Educação Infantil ( Jardim e Pré) 
Início das aulas – 29/01/18 ( segunda -feira ) 
                                       Seguem os horários de entrada. 
 
                     Manhã: 9h                                 -                   Tarde: 14h 

• Para os alunos do Mini e Maternal no primeiro dia ( 29/ 01 /2018 ) segue o horário de entrada 
 
                     Manha 10h as 12h                    -                   Tarde 15h as 17h       
 
Atenção! A partir do dia 30/01/2018 os alunos dos (Maternal ao Pré) entrarão no horário normal. 

 
Manhã: 8h saída às 12h                               -                   Tarde: 13h   saída às 17h 

  
Para os alunos do Mini Maternal e Maternal  ( alunos novos) farão semana de adaptação (manhã – 
Sairão as 10h /tarde- sairão as 15h)  

• Datas para próximos plantões de uniforme: 11,17 e 23 de janeiro e  06 e 19 de fevereiro, das 9h às 
17h. 

• A Papelaria Sampell, estará realizando o plantão de vendas de material escolar no dia   11 /01/2018 
• A Escola tem parceria com a papelaria Sampeell – localizada na Av. Satélite, 267 – Jd. Santa Barbara 

Tel : 2013-3592/2013-1870 – email: papelariasampell@gmail.com. 
 

• Para os alunos matriculados na natação é obrigatório  o uso do 
uniforme. As encomendas deverão ser feitas na Academia da Escola –  

• Tel 2962-9024.   
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

                LISTA DE MATERIAIS  DA EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

Escrita – Desenho  - Material de Bolsa (Anual) 
 

1 Agenda espiral de capa dura 
1 Caixa de giz de cera Curton /grosso triangular  
1 Caixa de tinta plástica ( cola colorida ) 
2 Canetas permanentes preta ( ponta grossa e fina )    
01 Cola bastão  / 90 gr. 
1 Colas líquidas Branca / 110 gr. 
1 Cola de EVA 
1 Kit de pintura facial  ( líquida )  
4 Potes de massa de modelar  / 150gr. 
200 folhas de sulfite branca – tamanho A4 
1 Pacote de folhas Lumipaper A4 Cores Sortidas 
1 Blocos de Canson A3 Branco 
06 Placas de EVA  nas cores : 02 cor de pele,02 preto e 02 marrom  
03 placas de EVA com gliter  ( 1 vermelha, 1verde, 1dourada ) 
4 Refil de cola quente Fino 
02 folhas de papel de seda ( Seda Pack) de bolinhas ( cor à escolher) 
02 folhas de papel crepon ( Crep Pack) de bolinhas  ( cor à escolher) 
04 folhas color set ( cor à escolher) 
2 folhas de papel microondulado decorado ( cor à escolher) 
1 rolinho para pintura  
1 rolinho pequeno de fitilho ( cor á escolher) 
2 pacotes de olhinhos articulados ( pequeno e grande) 
1 pacote de lenço umedecido 
1 caixa de lenço de papel 
10 botões tamanho médio ( cor a escolher) 
10 botões de plástico temático ( fruta, bichinho, bola, etc) 
1 pacote de lacinho ( cor a escolher)  
2 rolinhos de tecido patwork estampado ( cor a escolher ) 
01 blocos de papel textura visual 3 eco cores ( 36 cores ) – Sugestão 
Novaprint 
02 blocos de papel  moldura estampado  – ( 36 folhas) 
01 pacote de canson A3 colorido 
01 avental para pintura 
01 rolo de fita de sisal fino 
01 carretel de lastex branco ( 10 metros) 
2 metros de sianinha na cor vermelha ( 0,7 mm) 
01 rolo de fita de cetim com 5 cm de largura na cor vermelha ( 10 metros) 
                                                       
 
 

   MATERNAL 
              2018  



 
 
Observações 
 
• Os cadernos de Atividades do Sistema Anglo deverão ser pagos na secretaria da escola até 10/01/18 para 

que não ocorra atraso na entrega do material,  que serão entregue em sala de aula ; caso a encomenda do 
material não seja efetivado até a data citada, o responsável fica sujeito ao recebimento do material com 
atraso. 

• O material deve ser entregue para o professor no dia 23/01/18 ( terça-feira) devidamente identificado. 
Trazer somente o material para conferência. O material de bolso do aluno trazer somente no primeiro 
dia de aula. 

• No dia 23/01/18 (terça-feira) haverá Reunião de Pais e Mestres  ( Alunos do Mini ao 5ºAno ) para 
recolhimento do material e apresentação do Professor – Horário: manhã 9h    tarde- 13h 

• A secretaria da escola estará funcionando à partir do dia 09  de janeiro de 2018, no horário das 8h às 12h e das 
13h às 17h.  

• É indispensável o uso do uniforme no primeiro dia de aula; 
• As aulas  para alunos matriculados no integral e Semi integral iniciarão no dia 15/01/2018 ( 

segunda-feira ) 
•  Início das aulas:  29/01/2018 ( segunda -feira) – Alunos do Fund I ( 2º ao 5ºAno) e Fund II ( 6º ao 

9ª Ano) e Ensino Médio. Segue os horários de entrada. 
Ensino Médio –  manhã - 7h00 às 12h10 
Fund I –  manhã - 7h40 às 12h10       tarde- 13h00 às 17h30 
Fund II – manhã - 7h40 às 12h10       tarde – 13h00 às 17h30 
 
Início das aulas:  29/01/2018 ( segunda-feira) – Alunos do Fund I ( somente os alunos dos 1º 
anos).      
                                        Seguem os horários de entrada. 
 
                     Manhã: 9h                                 -                   Tarde: 14h 
 
Atenção! A partir do dia 30/01/2018 os alunos dos 1º anos entrarão no horário normal. 
 
Manhã: 8h  saída às 12h                               -                   Tarde: 13h   saída às 17h 

 

• Para os alunos de Educação Infantil ( Jardim e Pré) 
Início das aulas – 29/01/18 ( segunda -feira ) 
                                       Seguem os horários de entrada. 
 
                     Manhã: 9h                                 -                   Tarde: 14h 

• Para os alunos do Mini e Maternal no primeiro dia ( 29/ 01 /2018 ) segue o horário de entrada 
 
                     Manha 10h as 12h                    -                   Tarde 15h as 17h       
 
Atenção! A partir do dia 30/01/2018 os alunos dos (Maternal ao Pré) entrarão no horário normal. 

 
Manhã: 8h saída às 12h                               -                   Tarde: 13h   saída às 17h 

  
Para os alunos do Mini Maternal e Maternal  ( alunos novos) farão semana de adaptação (manhã – 
Sairão as 10h /tarde- sairão as 15h)  

• Datas para próximos plantões de uniforme: 11,17 e 23 de janeiro e  06 e 19 de fevereiro, das 9h às 
17h. 



• A Papelaria Sampell, estará realizando o plantão de vendas de material escolar no dia   11 /01/2018 
• A Escola tem parceria com a papelaria Sampeell – localizada na Av. Satélite, 267 – Jd. Santa Barbara 

Tel : 2013-3592/2013-1870 – email: papelariasampell@gmail.com. 
 

• Para os alunos matriculados na natação é obrigatório  o uso do uniforme. As 
encomendas deverão ser feitas na Academia da Escola –  

• Tel 2962-9024.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

            LISTA DE MATERIAIS  DA Educação Infantil      
                          Escrita – Desenho  - Material de Bolsa (Anual) 

 
1 Caixa de giz de cera Curton /grosso triangular 
1 agenda ( grande ) espiral de capa dura 
1 livrinho de história infantil 
3 Lápis de escrever - HB/nº2 –  ( sugestão de compra Bic Evolution) 
1 Caixa de lápis de cor Jumbo -   24 cores  
1 Estojo com duas divisórias 
1 apontador com depósito ( para lápis grande ) 
2 Borrachas brancas macias. 
2 Colas bastão   
2 Colas líquidas Branca / 110 gr. 
1 Tesoura sem ponta Nome gravado 
4 Potes de massa de modelar  de 150gr. 
1 Bloco de 24 folhas – Eco Cores Multiformas ( Novaprint) 
1 Blocos de Canson A4 Branco 
4 folha de EVA  com gliter (1 rosa, 1 azul claro , 1 azul escuro, 1 vermelho ) 
1 folha de EVA estampado 
4 folhas de EVA  ( 2 vermelho e 2 amarela) 
4 Refil de cola quente Fino 
200 folhas de sulfite A4 branco 
100 folhas de Sulfite colorido 
2 folhas de color set vermelho 
2 papel cartão amarelo 
2 folhas de papel de seda – Seda Pack de bolinha ( cor à escolher) 
2 folhas de papel crepom – Crep Pack de bolinha ( cor à escolher) 
1 pacote de criatve paper  
1 pasta de elástico na cor azul 
3 pacotes  com olhinhos articulados tamanho pequeno, médio e  grande 
1 rolo de fita crepe 
10 botões tamanho médio e grande ( cor a escolher) 
1 pacote de lacinho ( cor a escolher)  
2 rolinhos de tecido patwork estampado ( cor a escolher ) 
01 caneta permanente preta 
02 pacotes de etiquetas 
02 bloco de papel  moldura  estampado – 36 folhas 
Material para higiene pessoal 
01 caneca e toalhinha com nome 
01 pacote de lenço umedecido. 
01 caixa de lenço de papel descartável – uso pessoal 
01 carretel de lastex branco ( 10 metros) 

     JARDIM 
           2018 



2 metros de sianinha na cor verde ( 0,7 mm) 
01 rolo de fita de cetim com 5 cm de largura na cor verde ( 10 metros) 
01 rolo de fita decorativa de natal 
                                                     
Observações 
 
• Os cadernos de Atividades do Sistema Anglo deverão ser pagos na secretaria da escola até 10/01/18 para 

que não ocorra atraso na entrega do material,  que serão entregue em sala de aula ; caso a encomenda do 
material não seja efetivado até a data citada, o responsável fica sujeito ao recebimento do material com 
atraso. 

• O material deve ser entregue para o professor no dia 23/01/18 ( terça-feira) devidamente identificado. 
Trazer somente o material para conferência. O material de bolso do aluno trazer somente no primeiro 
dia de aula. 

• No dia 23/01/18 (terça-feira) haverá Reunião de Pais e Mestres  ( Alunos do Mini ao 5ºAno ) para 
recolhimento do material e apresentação do Professor – Horário: manhã 9h    tarde- 13h 

• A secretaria da escola estará funcionando à partir do dia 09  de janeiro de 2018, no horário das 8h às 12h e das 
13h às 17h.  

• É indispensável o uso do uniforme no primeiro dia de aula; 
• As aulas  para alunos matriculados no integral e Semi integral iniciarão no dia 15/01/2018 ( 

segunda-feira ) 
•  Início das aulas:  29/01/2018 ( segunda -feira) – Alunos do Fund I ( 2º ao 5ºAno) e Fund II ( 6º ao 

9ª Ano) e Ensino Médio. Segue os horários de entrada. 
Ensino Médio –  manhã - 7h00 às 12h10 
Fund I –  manhã - 7h40 às 12h10       tarde- 13h00 às 17h30 
Fund II – manhã - 7h40 às 12h10       tarde – 13h00 às 17h30 
 
Início das aulas:  29/01/2018 ( segunda-feira) – Alunos do Fund I ( somente os alunos dos 1º 
anos).      
                                        Seguem os horários de entrada. 
 
                     Manhã: 9h                                 -                   Tarde: 14h 
 
Atenção! A partir do dia 30/01/2018 os alunos dos 1º anos entrarão no horário normal. 
 
Manhã: 8h  saída às 12h                               -                   Tarde: 13h   saída às 17h 

 

• Para os alunos de Educação Infantil ( Jardim e Pré) 
Início das aulas – 29/01/18 ( segunda -feira ) 
                                       Seguem os horários de entrada. 
 
                     Manhã: 9h                                 -                   Tarde: 14h 

• Para os alunos do Mini e Maternal no primeiro dia ( 29/ 01 /2018 ) segue o horário de entrada 
 
                     Manha 10h as 12h                    -                   Tarde 15h as 17h       
 
Atenção! A partir do dia 30/01/2018 os alunos dos (Maternal ao Pré) entrarão no horário normal. 

 
Manhã: 8h saída às 12h                               -                   Tarde: 13h   saída às 17h 

  
Para os alunos do Mini Maternal e Maternal  ( alunos novos) farão semana de adaptação (manhã – 
Sairão as 10h /tarde- sairão as 15h)  



• Datas para próximos plantões de uniforme: 11,17 e 23 de janeiro e  06 e 19 de fevereiro, das 9h às 
17h. 

• A Papelaria Sampell, estará realizando o plantão de vendas de material escolar no dia   11 /01/2018 
• A Escola tem parceria com a papelaria Sampeell – localizada na Av. Satélite, 267 – Jd. Santa Barbara 

Tel : 2013-3592/2013-1870 – email: papelariasampell@gmail.com. 
 

• Para os alunos matriculados na natação é obrigatório  o uso do uniforme. As 
encomendas deverão ser feitas na Academia da Escola –  

• Tel 2962-9024.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
               

                    LISTA DE MATERIAIS  DA EDUCAÇÃO 
INFANTIL 
      

Escrita – Desenho  - Material de Bolsa (Anual) 
 
 
1 Caixas de giz de cera Curton  
1 agenda espiral de capa dura/ grande com data 
6 lápis de escrever - HB/nº2 – ( sugestão Bic Evolution) 
1 Caixa de lápis de cor  24 cores  
2 apontador com reserva 
2 borrachas ( branca e macia ) 
2 Colas bastão  / 90 gr. 
2 Colas líquidas Branca / 110 gr. 
1 Tesoura sem ponta ( nome gravado ) 
4 Potes de massa de modelar  / 150gr. 
200 folhas de sulfite branco 
100 folhas de sulfite colorido 
1 Blocos de Canson A4 Branco 
4 folhas de EVA  com gliter ( 1 verde, 1 prata, 1 preta, 1 amarela) 
2 folhas de EVA branca 
2 folhas de Eva azul 
1 envelope de etiqueta branca 
4 Refil de cola quente Fino 
2 folhas de papel crepon – Crep Pack  xadrez ( cor à escolher) 
2 pasta de elástico na cor azul 
1 estojo grande duplo 
2 saquinho com olhinhos articulados ( 1 pequeno e 1 grande ) 
10 botões tamanho médio ( cor a escolher) 
2 pacote de lacinho ( cor a escolher)  
2 rolinhos de tecido patwork estampado ( cor a escolher ) 
1 caderno universitário de 100 folhas espiral de capa dura com etiqueta ( não 
será usado perfumadas, picotadas e muito ilustrada) 
02 caneta permanente dupla vermelha e preta 
01 Kit de papel Lumi – 50 folhas fluorescente 
02 bloco de papel moldura estampado – 36 folhas 
01 bloco de eco cores textura visual 2 - Novaprint 
01 foto do aluno 5x7 e 4 fotos 3x4 
01 cola de EVA 
4 folhas de color set ( cores a escolher )  
01 livro de história infantil 
01 rolo de fita de sisal com 5cm de largura ( 10 metros) 

       PRÉ 
      2018 



01 rolo de fita de cetim com 5 cm de largura na cor dourada ( 10 metros) 
 
 
 
 
 
Observações 
 
 
• Os cadernos de Atividades do Sistema Anglo deverão ser pagos na secretaria da escola até 10/01/18 para 

que não ocorra atraso na entrega do material,  que serão entregue em sala de aula ; caso a encomenda do 
material não seja efetivado até a data citada, o responsável fica sujeito ao recebimento do material com 
atraso. 

• O material deve ser entregue para o professor no dia 23/01/18 ( terça-feira) devidamente identificado. 
Trazer somente o material para conferência. O material de bolso do aluno trazer somente no primeiro 
dia de aula. 

• No dia 23/01/18 (terça-feira) haverá Reunião de Pais e Mestres  ( Alunos do Mini ao 5ºAno ) para 
recolhimento do material e apresentação do Professor – Horário: manhã 9h    tarde- 13h 

• A secretaria da escola estará funcionando à partir do dia 09  de janeiro de 2018, no horário das 8h às 12h e das 
13h às 17h.  

• É indispensável o uso do uniforme no primeiro dia de aula; 
• As aulas  para alunos matriculados no integral e Semi integral iniciarão no dia 15/01/2018 ( 

segunda-feira ) 
•  Início das aulas:  29/01/2018 ( segunda -feira) – Alunos do Fund I ( 2º ao 5ºAno) e Fund II ( 6º ao 

9ª Ano) e Ensino Médio. Segue os horários de entrada. 
Ensino Médio –  manhã - 7h00 às 12h10 
Fund I –  manhã - 7h40 às 12h10       tarde- 13h00 às 17h30 
Fund II – manhã - 7h40 às 12h10       tarde – 13h00 às 17h30 
 
Início das aulas:  29/01/2018 ( segunda-feira) – Alunos do Fund I ( somente os alunos dos 1º 
anos).      
                                        Seguem os horários de entrada. 
 
                     Manhã: 9h                                 -                   Tarde: 14h 
 
Atenção! A partir do dia 30/01/2018 os alunos dos 1º anos entrarão no horário normal. 
 
Manhã: 8h  saída às 12h                               -                   Tarde: 13h   saída às 17h 

 

• Para os alunos de Educação Infantil ( Jardim e Pré) 
Início das aulas – 29/01/18 ( segunda -feira ) 
                                       Seguem os horários de entrada. 
 
                     Manhã: 9h                                 -                   Tarde: 14h 

• Para os alunos do Mini e Maternal no primeiro dia ( 29/ 01 /2018 ) segue o horário de entrada 
 
                     Manha 10h as 12h                    -                   Tarde 15h as 17h       
 
Atenção! A partir do dia 30/01/2018 os alunos dos (Maternal ao Pré) entrarão no horário normal. 

 
Manhã: 8h saída às 12h                               -                   Tarde: 13h   saída às 17h 

  



Para os alunos do Mini Maternal e Maternal  ( alunos novos) farão semana de adaptação (manhã – 
Sairão as 10h /tarde- sairão as 15h)  

• Datas para próximos plantões de uniforme: 11,17 e 23 de janeiro e  06 e 19 de fevereiro, das 9h às 
17h. 

• A Papelaria Sampell, estará realizando o plantão de vendas de material escolar no dia   11 /01/2018 
• A Escola tem parceria com a papelaria Sampeell – localizada na Av. Satélite, 267 – Jd. Santa Barbara 

Tel : 2013-3592/2013-1870 – email: papelariasampell@gmail.com. 
 

• Para os alunos matriculados na natação é obrigatório  o uso do uniforme. As 
encomendas deverão ser feitas na Academia da Escola –  

• Tel 2962-9024.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

  LISTA DE MATERIAIS  DA EDUCAÇÃO INFANTIL       
Escrita – Desenho  - Material de Bolsa (Anual) 

 

1 Apontador com reserva 
1 agenda espiral de capa dura 
2  Borrachas branca e macia 
1 Caixas de giz de cera  
6 lápis preto de escrever HB/nº2 ( sugestão Bic Evolution) 
1 Caixa de lápis de cor  36  cores   
1 caixa de canetinha ( 12 cores )  
2 Colas bastão 90 gr. 
2 Colas líquidas Branca / 110 gr. 
1 Tesoura sem ponta ( nome gravado ) 
4 potes de massa de modelar   - 150g 
1 Blocos de Canson A4 Branco 
5 folhas de EVA nas cores ( verde,branca, rosa, preto e cor de pele) 
1 folhas de EVA fantasia 
2 folha de EVA glitter ( 1 vermelho, 1 pink) 
1 folha de EVA atoalhado 
4 folhas de color set ( 1  verde, 1 amarela, 1 vermelha e 1 azul ) 
4 folhas de papel cartão ( 1 vermelho, 1 azul, 1 amarelo, 1 preto) 
2 Refil de cola quente fino 
1 pacote de papel sulfite colorida ( 100 folhas) 
200 folhas de sulfite branco 
2 folhas de papel crepom Crep Pack  listrado ( cor à escolher) 
2 folhas de papel de seda Seda Pack listrado ( cor à escolher) 
1 caneta de tecido ( cor preta) 
2 folhas de papel microondulado ( cor à escolher) 
1 estojo grande duplo 
2 Pasta com elástico na cor azul 
1 caderno universitário de 100 folhas espiral de capa dura (não será usado folhas perfumadas, 
picotadas e muito ilustrada) 
1 caderno quadriculado com malha de 1 cm x 1 cm no formato 190 x 248 mm ( 40 folhas ) 
1 fita dupla face 
1 gibi 
2 pacotes de olhos articulados ( nos tamanhos grandes e pequenos) 
10 botões tamanho médio ( cor a escolher) 
1 pacote de lacinho ( cor a escolher)  
1 rolinhos de tecido patwork estampado ( cor a escolher ) 
01 bloco de papel com moldura estampada – 36 folhas 
01 bloco de 24 folhas – Coleção Eco cores Multiforma  - Novaprint 
4 folhas de etiqueta a A4 

      1º ANO 
        2017     



10 saquinhos plásticos tamanho A3 
1 régua de 20 cm 
1 caneta permanente dupla preta 
1 garrafinha de plástico para água 
2 toalhinhas de mão com o nome gravado 
04 fotos do aluno 3x4 
01 foto  do aluno 5x7 
01 rolo de fita de cetim com 5 cm de largura na cor branca ( 10 metros) 
01 carretel de lastex branco ( 10 metros) 
2 metros de sianinha na cor dourada ( 0,7 mm) 
01 rolo de fita crepe 
01 Clips grande 
01 pote de maionese vazio lavado e identificado com nome para guardar o giz de cera 
 
 
Observações 
 
• Os cadernos de Atividades do Sistema Anglo deverão ser pagos na secretaria da escola até 10/01/18 para 

que não ocorra atraso na entrega do material,  que serão entregue em sala de aula ; caso a encomenda do 
material não seja efetivado até a data citada, o responsável fica sujeito ao recebimento do material com 
atraso. 

• O material deve ser entregue para o professor no dia 23/01/18 ( terça-feira) devidamente identificado. 
Trazer somente o material para conferência. O material de bolso do aluno trazer somente no primeiro 
dia de aula. 

• No dia 23/01/18 (terça-feira) haverá Reunião de Pais e Mestres  ( Alunos do Mini ao 5ºAno ) para 
recolhimento do material e apresentação do Professor – Horário: manhã 9h    tarde- 13h 

• A secretaria da escola estará funcionando à partir do dia 09  de janeiro de 2018, no horário das 8h às 12h e das 
13h às 17h.  

• É indispensável o uso do uniforme no primeiro dia de aula; 
• As aulas  para alunos matriculados no integral e Semi integral iniciarão no dia 15/01/2018 ( 

segunda-feira ) 
•  Início das aulas:  29/01/2018 ( segunda -feira) – Alunos do Fund I ( 2º ao 5ºAno) e Fund II ( 6º ao 

9ª Ano) e Ensino Médio. Segue os horários de entrada. 
Ensino Médio –  manhã - 7h00 às 12h10 
Fund I –  manhã - 7h40 às 12h10       tarde- 13h00 às 17h30 
Fund II – manhã - 7h40 às 12h10       tarde – 13h00 às 17h30 
 
Início das aulas:  29/01/2018 ( segunda-feira) – Alunos do Fund I ( somente os alunos dos 1º 
anos).      
                                        Seguem os horários de entrada. 
 
                     Manhã: 9h                                 -                   Tarde: 14h 
 
Atenção! A partir do dia 30/01/2018 os alunos dos 1º anos entrarão no horário normal. 
 
Manhã: 8h  saída às 12h                               -                   Tarde: 13h   saída às 17h 

 

• Para os alunos de Educação Infantil ( Jardim e Pré) 
Início das aulas – 29/01/18 ( segunda -feira ) 
                                       Seguem os horários de entrada. 



 
                     Manhã: 9h                                 -                   Tarde: 14h 

• Para os alunos do Mini e Maternal no primeiro dia ( 29/ 01 /2018 ) segue o horário de entrada 
 
                     Manha 10h as 12h                    -                   Tarde 15h as 17h       
 
Atenção! A partir do dia 30/01/2018 os alunos dos (Maternal ao Pré) entrarão no horário normal. 

 
Manhã: 8h saída às 12h                               -                   Tarde: 13h   saída às 17h 

  
Para os alunos do Mini Maternal e Maternal  ( alunos novos) farão semana de adaptação (manhã – 
Sairão as 10h /tarde- sairão as 15h)  

• Datas para próximos plantões de uniforme: 11,17 e 23 de janeiro e  06 e 19 de fevereiro, das 9h às 
17h. 

• A Papelaria Sampell, estará realizando o plantão de vendas de material escolar no dia   11 /01/2018 
• A Escola tem parceria com a papelaria Sampeell – localizada na Av. Satélite, 267 – Jd. Santa Barbara 

Tel : 2013-3592/2013-1870 – email: papelariasampell@gmail.com. 
 

• Para os alunos matriculados na natação é obrigatório  o uso do uniforme. As 
encomendas deverão ser feitas na Academia da Escola –  

• Tel 2962-9024.   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
               

LISTA DE MATERIAIS  DA EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

Escrita – Desenho  - Material de Bolsa (Anual) 
01 Agenda espiral de capa dura 
1 Caixa de giz de cera Curton /grosso triangular 
1Cola Bastão 
1 Colas líquidas Branca / 110 gr. 
4 Potes de massa de modelar  / 150gr. 
100 folhas de sulfite branca – tamanho A4 
100 folhas de sulfite colorido 
1 Blocos de Canson A3 Branco e 1 bloco de canson A4 
3 folhas de EVA  nas cores : cor de pele, preto e marrom  
4 folhas de EVA com glitter 
2 Refil de cola quente Fino 
2 Folhas de cartolina Branca 
2 folhas de papel de seda ( Seda Pack) de bolinhas ( cor à escolher) 
2 folhas de papel crepon ( Crep Pack) de bolinhas  ( cor à escolher) 
1 caneta de tecido ( cor preta) 
1 folha de papel microondulado decorado 
1 pincel nº 6 
1 rolinho para pintura 
1 caneta permanente preta ( ponta grossa e fina) 
1 rolinho pequeno de fitilho ( cor á escolher) 
3 pacotes de olhinhos articulados ( pequeno) 
3 pacotes de olhinhos articulados ( grande ) 
1 pacote de lenço umedecido 
1 caixa de lenço de papel 
10 botões tamanho médio ( cor a escolher) 
1 pacote de lacinho ( cor a escolher)  
2 rolinhos de tecido patchwork estampado – (cor a escolher) 
1 tinta agri-poof ( cor a escolher ) 
02 blocos de papel moldura estampado – 36 folhas 
1 bloco textura visual – eco cores – 36 folhas 
1 Kit de pintura facial líquida com 6 cores. 
1 caixa de tinta plástica – 6 cores 
01 carretel de lastex branco ( 10 metros) 
2 metros de sianinha na cor branca ( 0,7 mm) 
01 rolo de fita de cetim com 5 cm de largura na cor cinza ( 10 metros) 
01 rolo de fita decorativa de natal 
 

    MINI  MATERNAL 
                



 
 
 
 
 

   Observações 
• Os cadernos de Atividades do Sistema Anglo deverão ser pagos na secretaria da escola até 10/01/18 para 

que não ocorra atraso na entrega do material,  que serão entregue em sala de aula ; caso a encomenda do 
material não seja efetivado até a data citada, o responsável fica sujeito ao recebimento do material com 
atraso. 

• O material deve ser entregue para o professor no dia 23/01/18 ( terça-feira) devidamente identificado. 
Trazer somente o material para conferência. O material de bolso do aluno trazer somente no primeiro 
dia de aula. 

• No dia 23/01/18 (terça-feira) haverá Reunião de Pais e Mestres  ( Alunos do Mini ao 5ºAno ) para 
recolhimento do material e apresentação do Professor – Horário: manhã 9h    tarde- 13h 

• A secretaria da escola estará funcionando à partir do dia 09  de janeiro de 2018, no horário das 8h às 12h e das 
13h às 17h.  

• É indispensável o uso do uniforme no primeiro dia de aula; 
• As aulas  para alunos matriculados no integral e Semi integral iniciarão no dia 15/01/2018 ( 

segunda-feira ) 
•  Início das aulas:  29/01/2018 ( segunda -feira) – Alunos do Fund I ( 2º ao 5ºAno) e Fund II ( 6º ao 

9ª Ano) e Ensino Médio. Segue os horários de entrada. 
Ensino Médio –  manhã - 7h00 às 12h10 
Fund I –  manhã - 7h40 às 12h10       tarde- 13h00 às 17h30 
Fund II – manhã - 7h40 às 12h10       tarde – 13h00 às 17h30 
 
Início das aulas:  29/01/2018 ( segunda-feira) – Alunos do Fund I ( somente os alunos dos 1º 
anos).      
                                        Seguem os horários de entrada. 
 
                     Manhã: 9h                                 -                   Tarde: 14h 
 
Atenção! A partir do dia 30/01/2018 os alunos dos 1º anos entrarão no horário normal. 
 
Manhã: 8h  saída às 12h                               -                   Tarde: 13h   saída às 17h 

 

• Para os alunos de Educação Infantil ( Jardim e Pré) 
Início das aulas – 29/01/18 ( segunda -feira ) 
                                       Seguem os horários de entrada. 
 
                     Manhã: 9h                                 -                   Tarde: 14h 

• Para os alunos do Mini e Maternal no primeiro dia ( 29/ 01 /2018 ) segue o horário de entrada 
 
                     Manha 10h as 12h                    -                   Tarde 15h as 17h       
 
Atenção! A partir do dia 30/01/2018 os alunos dos (Maternal ao Pré) entrarão no horário normal. 

 
Manhã: 8h saída às 12h                               -                   Tarde: 13h   saída às 17h 

  
Para os alunos do Mini Maternal e Maternal  ( alunos novos) farão semana de adaptação (manhã – 
Sairão as 10h /tarde- sairão as 15h)  



• Datas para próximos plantões de uniforme: 11,17 e 23 de janeiro e  06 e 19 de fevereiro, das 9h às 
17h. 

• A Papelaria Sampell, estará realizando o plantão de vendas de material escolar no dia   11 /01/2018 
• A Escola tem parceria com a papelaria Sampeell – localizada na Av. Satélite, 267 – Jd. Santa Barbara 

Tel : 2013-3592/2013-1870 – email: papelariasampell@gmail.com. 
 

• Para os alunos matriculados na natação é obrigatório  o uso do 
uniforme. As encomendas deverão ser feitas na Academia da Escola –  

• Tel 2962-9024.   
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