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Livros paradidáticos: 
 
 -O Mundinho de Boas atitudes – Ingrid Biesemeyer Bellinghausen – Editora DCL 
 -Alice no País das Maravilhas da coleção Classic Movie Stories - Editora Todo Livro 
- Poupança a porquinha do Zequinha – Álvaro Modernell – Editora mais ativos 

 
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 
  
- SEMANA DE ADAPTAÇÃO 05 A 07 DE FEVEREIRO 

 
Horário: Manhã: 8:00 às 10:30   / Tarde: 13:30 às 16:00 
 
- A PARTIR DE 10/02, 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 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 DE USO COMUM 

• 03 metros de TNT (sem corte) -  verde. 
• 03 folhas de EVA - branco. 
• 03 folhas de EVA com gliter. 
• 03 pacotes de Chamequinho - branco. 
• 40 folhas de papel cavalete brancos. 
• 30 folhas de papel cavalete amarelo. 
• 01 folhas de papel crepon - rosa 
• 01 pincel grosso tipo batedor. 
• 01 pincel fino nº 14 
• 01 pote de guache de 250 gr - azul 
• 2 potes de tinta PVA 250 ml (BRANCA). 
• 02 potes de 500gr de massa de modelar Soft – 

qualquer cor. 
• 02 pacotes de papel Colorset – não luminoso. 
• 1 nanquim vermelho 
• 1 pacote de palito de sorvete 
• O material deverá ter nome e ano e entregue 

no dia do 1º encontro. 
. 

 
 

 

 

MATERIAL  DE  USO DIÁRIO 

• 03 cadernos grandes de desenho com 
espiral 46  folhas (encapado de plástico 
AZUL e etiquetado). 

• 01 pasta catálogo AZUL com 30 folhas de 
plástico grosso.  

• 01 pasta/maleta poliondA AZUL com alça 
grossa e com elástico.  

• 01 tubo de cola branca de 250 gr. 
• 02 caixas de giz de cera (estaca grossa). 
• 03 caixas de canetinhas hidrocor com 12 

cores (grossa). 
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