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1º Encontro de pais e estudantes – Uma aula diferente. 
 
 TURNO MANHÃ: Dia 04 de fevereiro –  Horário 07:45H  
 TURNO TARDE:  Dia 04 de fevereiro – Horário 13:15H 
- A PARTIR DE 05/02, HORÁRIO NORMAL.  

 
Horário: Manhã: 07:30 às 12:00 / Tarde: 13:00 ás 17:30 
 
Uniformes:  Venda no Bazar Santa Julia às sextas-feiras. Localizado no Colégio ND-Ilha.                     
- Todos os alunos deverão estar rigorosamente uniformizados. 
- O bazar funcionará até 13/12 e reabrirá a partir de 17/01/2020. 
 
 

“ Lancemo-nos para Deus, ancorando-nos só nele. 
É lá que encontraremos a verdadeira paz de espirito e a felicidade que tem sabor do céu. ” 

( Julia, carta n.99.1809) 
 

 

MATERIAL PARA GUARDAR NA MOCHILA E 
TRAZER DIARIAMENTE. 

• 01  estojo grande. 
• 01 apontador com recipiente. 
• 01 caixa de lápis de cor 24 cores. 
• 01 caixa de caneta hidrocor fina com 12 

cores. 
• 01 régua de 30 centímetros. 
• 01 tesoura sem ponta. 
• 01 caneta marca texto amarela. 

OBS: O material acima deverá ser reposto 
durante o ano letivo. 

MATERIAL DE USO DIÁRIO 

• 04 cadernos universitários espirais com 96 
folhas.(Encapados de verde e etiquetados) 

• 02 pastas fina polionda com elástico 
(AMARELA e verde). Inglês e trabalhos 
diversificados. 

• 02 pasta catálogo polionda AZUL com 30 
folhas de plástico grosso.  Música e 
Projeto de Leitura. 

• 01 flauta doce profissional. Música 
• 04 pacotes de papel Colorset luminoso 
• 03 metros de TNT (sem corte) Branco. 
• 03 folhas de EVA amarela. 
• 03 folhas de EVA vermelha. 
• 02 folhas de EVA fantasia com gliter. 
• 04 pacotes de papel Chamequinho branco. 
• 01 pacote de papel Chamequinho verde. 
• 20 folhas de papel cavalete amarelo. 
• 02 folhas de papel pedra. 
• 02 folhas de cartolina laminada prata. 
• 02 folhas de cartolina vermelha 

O material deverá nome e turma do 
estudante e entregue no 1º Encontro de pais 
e estudantes, no dia 04/02. 
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