LISTA DE LIVROS E MATERIAIS – 2018
GRUPO 03
ENCONTRO COM A FAMÍLIA: Data: 01.02.18 das 17h às 18h
INÍCIO DAS AULAS:
05.02.2018
Horário: Turno Matutino: 7:30h’ as 11:30h’
Turno Vespertino: 13:30h’ as 17:30h’
MATERIAL DIDÁTICO – R$ 322,50 (Parcelado em até 6 x nos cartões de crédito ou 5% para
pagamento à vista)
Módulos do Sistema SAE Digital: 4 Livros Impressos* (1 por bimestre), 4 Livros Digitais + 28
objetos digitais, Material de apoio, 4 Blocos de fichas de atividades.







Agenda eletrônica – Aplicativo
Inglês - Projeto Face Kids
Psicomotricidade (acompanhado de especialista)
Aula de Música – Professor especializado
Educação Financeira – DSOP – com material específico
Realidade aumentada (aplicativo que possibilita aos alunos, interação mais ampla entre o
conteúdo do livro impresso e os recursos digitais).

MATERIAL DISTRIBUÍDO GRATUITAMENTE NO INÍCIO DAS AULAS:
QTD
01

MATERIAL ESCOLAR
Classificador com elástico

UTILIZAÇÃO
Guardar as atividades de casa e classe

MATERIAL A SER FORNECIDO PELO RESPONSÁVEL DO ALUNO:
QTD
MATERIAIS DE USO PESSOAL
1
ESTOJO: Kit higiene: c/ 1 sabonete, 1 creme dental
infantil, 1 escova de dente infantil, 1 toalhinha c/
nome gravado (todo kit ficará na mochila
diariamente).
1
Short + blusa e sandália (deverá ficar na mochila em
caso de qualquer imprevisto com a farda)
1
Prato+ colher + copo com alça (identificado)
1
1
1
2
1

1
1

UTILIZAÇÃO
Higiene pessoal (Permanente na Mochila)

Higiene pessoal (Permanente na Mochila)
Lanche coletivo
Uso diário (Permanente na Mochila)
Trabalhos de artes com tinta

Avental c/ nome gravado ou 01 camisa usada de
adulto
Joguinho de montar
Recreação
Flanela
Trabalhos de artes com tinta
Caixas de gizão de cera grosso
Desenhos e pinturas
Tesoura sem ponta com o nome do (a) aluno (a)
Recortar papéis diversos e exercitar a
gravado (sem adereços). Não aceitaremos sem o
coordenação motora
nome.
Caderno de Desenho espiral (forrado e identificado) Atividades de Construção: pintura, recorte e
Tamanho: Grande
pesquisa.
Caixa de hidrocor – (Sugestão: canetinha Ponta vai e
Desenhos
Vai)
e pinturas

1
1
2
1
2
1
100
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1

Tela de pintura 20 X 30 (Ficar em casa)
MATERIAIS DE USO COLETIVO
Pasta Criativa
Folhas de papel carmo (cores variadas)
Folha de papel de presente (tema infantil)
Folha de cartolina (cores variadas)
Pasta catálogo com 100 fls plásticas cor Azul
Folhas de ofício colorido Azul
Cola Gel – Sugestão: 02 bicos – 34g
Caixa organizadora Tam: Médio transparente
Durex colorido grande
Metros de came (branco e amarelo)
Fita adesiva larga transparente
Pacote de botões médios
Pacote de lantejola
Rolo para pintura (pequeno)
Caixa de Tempera guache (pequena)
Pacote de Areia colorida
Papel crepom
Caixa de cola colorida
Cola dimensional
Caixa de tinta Pinta Cara
Pincel nº 14
Pincel nº 24
Pacote de palito de picolé
Pacote de palito de churrasco
Pacote de bola de soprar na cor: Branca
Tinta guache na cor: Azul / Tamanho: Grande 250
ml

Pintura e exposição de quadros
UTILIZAÇÃO

Atividades de Artes
Portifólio
Atividade de arte (dobraduras e pintura)
Colagens diversas
Organização de diversos materiais
Colagens e técnicas de artes diversas

Técnicas de artes diversas utilizadas durante
os projetos pedagógicos

IMPORTANTE!
Todo material deverá vir etiquetado com o nome do aluno (a), grupo, turma e entregue na escola entre os
dias 23 a 30 de Janeiro/2018 nos seguintes horários: 8h às 11h e das 13h às 17h.
FARDAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL e FUNDAMENTAL I:
O uniforme escolar é algo que identifica o aluno como pertencente à instituição de ensino. Por isso, o
seu uso é extremamente importante até mesmo para que a criança adquira desde cedo o hábito de seguir
uma rotina e as normas do estabelecimento ao qual está inserido.
 O fardamento é de uso obrigatório para todos os segmentos da escola.
 O fardamento para a Educação Infantil é composto de:
o Camiseta e bermuda de tactel padrão vendidos na escola para os meninos.
o Camiseta e short saia de tactel padrão vendidos na escola para as meninas.
o É permitido também o uso da calça de tactel padrão da escola para meninos e meninas.
o Tênis em cores discretas: preto, marrom, branco, cinza, azul.
o Não é permitido uso de: sapatilhas, botas, sandálias, visando à segurança e padronização
da escola.
o Não é permitido também uso de adereços exagerados como: maquiagem, unhas pintadas,
assessórios chamativos.
o Não é permitido a substituição do uniforme por: minissaias, shorts jeans apertados ou
curtos, calças legue, etc.
Atenciosamente,

Coordenação Pedagógica.
CENTRO EDUCACIONAL MARIA JOSÉ
LISTA DE LIVROS E MATERIAIS – 2018
GRUPO 04
ENCONTRO COM A FAMÍLIA: Data: 01.02.18 das 17h às 18h
INÍCIO DAS AULAS:
05.02.2018
Horário: Turno Matutino: 7:30h’ as 11:30h’
Turno Vespertino: 13:30h’ as 17:30h’
MATERIAIS DIDÁTICOS - R$ 575,05 (Parcelado em até 6 x nos cartões de crédito ou 5% para
pagamento à vista)
Módulos do Sistema SAE Digital: 4 Livros Impressos* (1 por bimestre), 4 Livros Digitais + 28
objetos digitais, Material de apoio, 4 Blocos de fichas de atividades.







Agenda eletrônica - Aplicativo
Inglês - Projeto Face Kids - Livro JUMP IN A – Editora Oxford
Psicomotricidade (acompanhado de especialista)
Aula de Música – Professor especializado
Educação Financeira – DSOP - com material específico
Realidade aumentada (aplicativo que possibilita aos alunos, interação mais ampla entre o
conteúdo do livro impresso e os recursos digitais).
MATERIAL DISTRIBUÍDO GRATUITAMENTE NO INÍCIO DAS AULAS:

QTD
01
QTD.
1

1
1
1
1
12
1
1
1
1
5
2

MATERIAL ESCOLAR
Classificador com elástico

UTILIZAÇÃO
Guardar as atividades de casa e classe

MATERIAL A SER FORNECIDO PELO RESPONSÁVEL DO ALUNO:
MATERIAL DE USO PESSOAL
UTILIZAÇÃO
ESTOJO: Kit higiene c/ 1 sabonete, 1 saboneteira, 1
creme dental infantil, 1 escova de dente infantil, 1
Higiene pessoal
toalhinha c/ nome gravado (todo kit ficará na
mochila diariamente).
Short + blusa e sandália (deverá ficar na mochila em
Higiene pessoal
caso de qualquer imprevisto com a farda)
Camisa grande usada
Atividades de Pintura/Arte
Copo plástico + prato + colher (identificados)
Lanche coletivo
O kit ficará na escola
Tesoura sem ponta com o nome do (a) aluno (a)
Recortar papéis diversos e exercitar a
gravado (sem adereço)
coordenação motora
Hidorcor Sugestão: Canetinha Vai e Vem
Desenhos
e pinturas
Caixa de lápis de cor. Sugestão: Ecolápis de cor Grip
Brinquedo de montar
Tela de pintura 20 X 30 (deixar em casa)
Exposição/Vernissage
Caixas de gizão de cera
Desenhos
Lápis para escrever (preto) Sugestão: Ecolápis
Atividades de escrita
Grafite Grip
Borrachas brancas
Apagar erros de escrita

1
1

1
1
1

Apontador com depósito
Fazer a ponta do lápis
Caderno de desenho grande espiral (200 folhas) Atividades de construção, pesquisas, etc.
forrado e identificado
MATERIAL DE USO COLETIVO
UTILIZAÇÃO
Pasta criativa cartolina azul
Atividades artísticas em geral
Caixa de massa de modelar
Frasco de tinta relevo dimensional (cores variadas)
Atividades artísticas em geral

1
3
2
1
3

Pasta catálogo com 100 fls plásticas cor Azul
Folhas de papel carmo (cores variadas)
Tubo de cola branca – 90g
Cola de isopor 90g
Potinhos de 3 grs. Gliter (cores variadas).

1

Caixa organizadora transparente tam. médio

2
Durex coloridos pequenos (cor variada)
2
Metros de cami (cores variadas)
1
Frasco de Tinha Acri pulff (qualquer cor)
1
Fita adesiva larga transparente
2
Folhas de cartolina laminada
1
Flanela
1
Pacote de botões, lantejoulas e miçangas.
1
Caixa de tinta tempera guache (pequena)
1
Areia colorida (pacote pequeno)
1
Caixa de cola colorida
1
Rolo para pintura (pequeno)
1
Folha de Eva com gliter
1
Pincel chato largo
1
Pacote de palito de picolé
1
Pacote de bola de soprar na cor Vermelha
1
Tinta guache 250 ml cor: amarela
IMPORTANTE!

Portifólio
Atividades artísticas em geral
Colagens diversas
Técnicas de artes diversas
Organização de materiais
Técnicas de artes diversas

Desenhos e Pintura

Técnicas Diversas de Artes de acordo aos
projetos e atividades desenvolvidas

Todo material deverá vir etiquetado com o nome do aluno (a), grupo, turma e entregue na escola entre os
dias 23.01 a 06.02.18, nos seguintes horários: 8h às 11h e das 13h às 17h.
FARDAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL e FUNDAMENTAL I:
O uniforme escolar é algo que identifica o aluno como pertencente à instituição de ensino. Por isso, o
seu uso é extremamente importante até mesmo para que a criança adquira desde cedo o hábito de seguir
uma rotina e as normas do estabelecimento ao qual está inserido.
 O fardamento é de uso obrigatório para todos os segmentos da escola.
 O fardamento para a Educação Infantil é composto de:
o Camiseta e bermuda de tactel padrão vendidos na escola para os meninos.
o Camiseta e short saia de tactel padrão vendidos na escola para as meninas.
o É permitido também o uso da calça de tactel padrão da escola para meninos e meninas.
o Tênis em cores discretas: preto, marrom, branco, cinza, azul.
o Não é permitido uso de: sapatilhas, botas, sandálias, visando à segurança e padronização
da escola.
o Não é permitido também uso de adereços exagerados como: maquiagem, unhas pintadas,
assessórios chamativos.
o Não é permitido a substituição do uniforme por: minissaias, shorts jeans apertados ou
curtos, calças legue, etc.

Atenciosamente,
Coordenação Pedagógica.
CENTRO EDUCACIONAL MARIA JOSÉ
LISTA DE LIVROS E MATERIAIS – 2018
GRUPO 05
ENCONTRO COM A FAMÍLIA: Data: 01.02.18 das 17h às 18h
INÍCIO DAS AULAS:
05.02.2018
Horário: Turno Matutino: 7:30h’ as 11:30h’
Turno Vespertino: 13:30h’ as 17:30h’
MATERIAIS DIDÁTICOS - R$ 575,05 (Parcelado em até 6 x nos cartões de crédito ou 5% para
pagamento à vista)
Módulos do Sistema SAE Digital: 4 Livros Impressos* (1 por bimestre), 4 Livros Digitais + 28
objetos digitais, Material de apoio, 4 Blocos de fichas de atividades.








Agenda eletrônica - Aplicativo
Inglês - Projeto Face Kids - Livro JUMP IN B- Editora Oxford
Psicomotricidade (acompanhado de especialista)
Aula de Música – Professor especializado
Aula de Informática – Professora especializada
Educação Financeira – DSOP - com material específico
Realidade aumentada (aplicativo que possibilita aos alunos, interação mais ampla entre o
conteúdo do livro impresso e os recursos digitais).
MATERIAL DISTRIBUÍDO GRATUITAMENTE NO INÍCIO DAS AULAS:

QTD
01

MATERIAL ESCOLAR
Classificador com elástico

UTILIZAÇÃO
Guardar as atividades de casa e classe

MATERIAL A SER FORNECIDO PELO RESPONSÁVEL DO ALUNO:
QTD
MATERIAIS DE USO PESSOAL
1
ESTOJO: Kit higiene c/ 1 sabonete, 1 saboneteira,
1 creme dental infantil, 1 escova de dente infantil,
1 toalhinha c/ nome gravado (todo kit ficará na
mochila diariamente).
1
Short + blusa e sandália (deverá ficar na mochila
em caso de qualquer imprevisto com a farda)
1
Camisa grande usada para ser usada como avental
1
Caixa de gizão de cera
1
Tesoura sem ponta com o nome do aluno (a)
gravado (sem adereços)
1
Caderno grande capa dura
1
Caixa hidrocor: Sugestão: Canetinha vai e vem
1
Caixa de lápis de cor grande. Sugestão: Ecolápis
de Cor
12 Lápis para escrever.Sugestão: Ecolápis Grafitte
2
Borrachas brancas (tipo pastilha) 01 ficam na
escola

UTILIZAÇÃO
Higiene pessoal

Higiene pessoal
Trabalhos de artes com tinta
Desenhos e pinturas
Recortar papéis diversos e exercitar a
coordenação motora
Atividades
Desenhos
e pinturas
Atividades de escrita
Apagar erros de escrita

2
1
1
1

1
1
1
1
2
1
1
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1

Apontadores com depósito – 01 fica na escola
Tela de pintura 20 X 30 – deixar em casa
Caderno de desenho (capa dura)
Pincel chato largo
MATERIAL DE USO COLETIVO
Folha de papel celofane
Pacote de palito de picolé
Pasta catálogo com 100 fls plásticas na cor Azul
claro
Pacote de bola de assoprar na cor: Azul
Folhas de papel duplex (cores variadas)
Folhas de papel de presente (tema infantil)
Folha de papel nacarado
Folhas de papel carmo (cores variadas)
Frascos de cola branca 90 gr
Cola Gel 02 bicos – 34g
Durex coloridos pequenos
Folha de EVA estampado
Metro de cami (cor variada)
Fita Adesiva larga transparente
Pasta criativa de cartolina
Tinta guache 250ml Verde
Durex largo colorido

Fazer a ponta do lápis
Pintura e exposição de quadros
Atividades de Artes
UTILIZAÇÃO

Atividades artísticas em geral e Portifólio

Colagens
diversas

Técnicas de Artes Diversas

Construção Coletiva em geral

IMPORTANTE!
Todo material deverá vir etiquetado com o nome do aluno (a), grupo, turma e entregue na escola entre os
dias 23.01 a 06.02.18, nos seguintes horários: 8h às 11h e das 13h às 17h.
FARDAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL e FUNDAMENTAL I:
O uniforme escolar é algo que identifica o aluno como pertencente à instituição de ensino. Por isso, o
seu uso é extremamente importante até mesmo para que a criança adquira desde cedo o hábito de seguir
uma rotina e as normas do estabelecimento ao qual está inserido.
 O fardamento é de uso obrigatório para todos os segmentos da escola.
 O fardamento para a Educação Infantil é composto de:
o Camiseta e bermuda de táctil padrão vendidos na escola para os meninos.
o Camiseta e short saia de tactel padrão vendidos na escola para as meninas.
o É permitido também o uso da calça de tactel padrão da escola para meninos e meninas.
o Tênis em cores discretas: preto, marrom, branco, cinza, azul.
o Não é permitido uso de: sapatilhas, botas, sandálias, visando à segurança e padronização
da escola.
o Não é permitido também uso de adereços exagerados como: maquiagem, unhas pintadas,
assessórios chamativos.
o Não é permitido a substituição do uniforme por: minissaias, shorts jeans apertados ou
curtos, calças legue, etc.
Atenciosamente,
Coordenação Pedagógica.

CENTRO EDUCACIONAL MARIA JOSÉ
LISTA DE LIVROS E MATERIAIS – 2018
1º Ano Fundamental I
ENCONTRO COM A FAMÍLIA: Data: 31.01.18 das 17h às 18h
INÍCIO DAS AULAS:
05.02.2018
Horário: Turno Matutino: 7:30h’ as 11:30h’
Turno Vespertino: 13:30h’ as 17:30h’
MATERIAIS DIDÁTICOS: R$ 813,75 (Parcelado em até 6 x nos cartões de crédito ou 5% para
pagamento à vista)
Módulos do Sistema SAE Digital: 4 Livros Impressos* (1 por bimestre), 4 Livros Digitais + 240
objetos digitais, Material de apoio, 4 Blocos de fichas de atividades, Videoaulas no portal.
 Realidade aumentada (aplicativo que possibilita aos alunos, interação mais ampla entre o
conteúdo do livro impresso e os recursos digitais).
 Agenda eletrônica – Aplicativo Telme
 Inglês - Projeto Face Kids – Material no módulo
 Aula de Música, Educação Física, Informática e Filosofia.
 Educação Financeira – DSOP - material específico
Paradidático (Literatura) – Os responsáveis devem adquirir em Livraria.
O Lobo Marinho
Autor: Gustavo Luiz e Mig – Editora Melhoramentos.
MATERIAL DISTRIBUÍDO GRATUITAMENTE NO INÍCIO DAS AULAS:
QTD
01
01

MATERIAL ESCOLAR
Classificador Rápido
Classificador com elástico

UTILIZAÇÃO
Guardar as atividades de casa e classe

MATERIAL A SER FORNECIDO PELO RESPONSÁVEL DO ALUNO:
QTD
1
1
1
1
2
1

1
1

MATERIAIS DE USO PESSOAL
Caixa de lápis de cera grosso
Camisa Usada (tamanho grande)
Short + blusa, sandália e garrafinha d’água (deverá
ficar na mochila).
Tesoura sem ponta com o nome do aluno (a)
gravado cor vermelha (sem adereços)
Caixas de lápis de cor grande-Sugestão: Ecolápis de
Cor Jumbo longo
Estojo com lápis de cor- Sugestão: Ecolápis de cor,
hidrocor, lápis, borracha e lapiseira. Sugestão
Hidrocor Canetinha Ponta vai e vem. Lápis:
Ecolápis Grafite
Cola gel – 02 bicos – 34g
Caderno de desenho

UTILIZAÇÃO
Desenhos e pinturas
Atividades de Pintura/Arte
Higiene pessoal
Recortar papéis diversos
Atividades diárias e de artes
Organizar os materiais de escrita e pintura

Atividades variadas de pesquisas e desenho

1

Caderno grande brochura (96 folhas)

1

Tela de pintura 20 X 30 – Ficar em casa

1
1
2
1
1
1
1
1
2
2

MATERIAL DE USO COLETIVO
Pasta criativa cartolina colorida
Pasta catálogo com 100 flhs plásticas cor preta
Folhas de papel seda (cores variadas)
Folha de papel duplex (cores variadas)
Folha de papel nacarado
Folha de cartolina laminada
Folha de papel lustro (cor clara)
Folha de papel de presente (tema infantil)
Folhas de papel carmo (cores variadas)
Tubos de cola branca – 90g

4
Frascos de cola colorida
2
Durex colorido pequeno
1
Durex colorido grosso
2
Metros de cami (cores variadas)
1
Pacote de palito de picolé
1
Fita adesiva larga transparente
1
Tinta guache grande na cor: Branca 250ml Tempera
1
Tubo de tinta relevo (cor variada)
1
Pacote de botões
1
Pacote de lantejola
2
Pincel M
1
Pacote de bola de soprar na cor verde
IMPORTANTE!

Atividades de leitura e escrita e produção de
texto
Pintura e exposição de quadros, Vernissage e
Projetos.

UTILIZAÇÃO
Técnicas de Artes, desenhos e colagens de
acordo ao projeto desenvolvido.

Atividades artísticas em geral
Colagens diversas
Colagens e pinturas em geral

Técnicas de artes diversas

Todo material deverá vir etiquetado com o nome do aluno (a), grupo, turma e entregue na escola entre os
dias 23.01 a 06.02.18, nos seguintes horários: 8h às 11h e das 13h às 17h.
FARDAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL e FUNDAMENTAL I:
O uniforme escolar é algo que identifica o aluno como pertencente à instituição de ensino. Por isso, o
seu uso é extremamente importante até mesmo para que a criança adquira desde cedo o hábito de seguir
uma rotina e as normas do estabelecimento ao qual está inserido.
 O fardamento é de uso obrigatório para todos os segmentos da escola.
 O fardamento para a Educação Infantil é composto de:
o Camiseta e bermuda de tactel padrão vendidos na escola para os meninos.
o Camiseta e short saia de tactel padrão vendidos na escola para as meninas.
o É permitido também o uso da calça de tactel padrão da escola para meninos e meninas.
o Tênis em cores discretas: preto, marrom, branco, cinza, azul.
o Não é permitido uso de: sapatilhas, botas, sandálias, visando à segurança e padronização
da escola.
o Não é permitido também uso de adereços exagerados como: maquiagem, unhas pintadas,
assessórios chamativos.
o Não é permitido a substituição do uniforme por: minissaias, shorts jeans apertados ou
curtos, calças legue, etc.
Atenciosamente,

Coordenação Pedagógica.

