LISTA DE MATERIAL
2018
1º ANO

ORIENTAÇÕES DA ESCOLA
* No primeiro dia de aula, 29/01/2018, trazer somente lápis e caderno para anotações; nesse dia, os
professores darão maiores orientações quanto ao restante dos materiais;
* Todo material deve ser identificado para evitar problemas de trocas ou perdas;
* Sugerimos que seja adquirido material de boa qualidade;
* Não será permitido o uso de fichário, caneta nem lapiseira.
* Para uma boa MORDOMIA dos materiais, recomendamos a reutilização de alguns materiais.
Os materiais assinalados com asterisco (*) poderão ser reaproveitados do ano anterior.
MATERIAL PERMANENTE – USO INDIVIDUAL

QUANTIDADE

Caderno grande (brochurão) capa dura, 48 folhas na cor azul

01

Caderno meia pauta espiral capa dura, 40 folhas (encapado de azul)

01

Pasta catálogo com 20 plásticos (Artes)

01

Pasta catálogo com 10 plásticos (Inglês)

01

Pasta de elástico cristal transparente (tarefa)

01

Estojo grande com três repartições e zíper (para lápis de cor, lápis grafite, borracha
etc) *

01

Caixa de lápis de cor com 24 cores *

01

Caixa de giz de cera (sugestão: caixa com 6 bicolor da Faber Castell) *

01

Lápis de escrever triangular nº02

05

Estojo de caneta hidrográfica ponta grossa com 12 unidades

01

Borrachas brancas e macias *

02

Apontador com reservatório *

02

Cola branca líquida 110 g

03

Tubo de cola bastão

01

Tesoura sem ponta com nome gravado *

01

MATERIAL COMPLEMENTAR – USO INDIVIDUAL
Agenda (incluso no valor do material didático, providenciado pela escola)

01

Bíblia Sagrada (Versão: revista e atualizada)

01

MATERIAL ARTÍSTICO – USO COLETIVO
Papel ( tipo canson) 140 gramatura na cor branca

10 Folhas

Placa de EVA 60 X 40 (meninos: azul; meninas: vermelho)

01

Placa de EVA 60x40 (estampada)

01

Pote de massa de modelar 150g soft acrilex (qualquer cor)

02

Manta acrílica

½m

Rolo de fita adesiva colorida (qualquer cor)

01

Pacote com 10 olhinhos articulados (2cm de diâmetro)

01

Retalho de 20 cm de tecido de algodão estampado

01

Pedaço de juta de 20cm

01

Pacote de 100 palitos de sorvete de E.V.A. (cores sortidas)

01

Folhas de lixa fina preta – gramatura 120

02

Tubo de cola gliter dourada

01

Papel adesivo transparente

½m

Sianinha lisa – 11 mm (qualquer cor)

1m

Jogo educativo simples (exemplo: memória, dominó, quebra cabeça, jogo de trilha)

01

Botões de camisa (qualquer cor e tamanho)

10

MATERIAL ORGANIZACIONAL
Camiseta de tamanho adulto (para uso como avental nas aulas de pintura) *

01

Pote de sorvete 2L (vazio) – para armazenar materiais de uso individual na sala de
aula

01

Garrafinha para água (para uso diário)

01

Lancheira *
MATERIAL DE HIGIENE
Toalhinhas (para enxugar a mão e forrar a mesa do lanche) *

02

Escova de dente com protetor de plástico

01

Tubo de creme dental

01

UNIFORMES
MJB Confecções – 3916-5031/ 98878-5034
Av. Ouro Fino, 2869 – Bosque dos Eucaliptos.
Uniformes T’Shirts – 3019-4987
Av. Cidade Jardim, 4550 – Bosque dos Eucaliptos.

Morathi – 3917-6029/ 3307-6302
Av. Ouro Fino, 1100 – Bosque dos Eucaliptos.
IMPORTANTE: Recomendamos que os agasalhos estejam visivelmente identificados com
nome e sobrenome do aluno.
TRANSPORTES
Cristiano: 99778-9033
Pq. Industrial, Jd. Satélite e Bosque dos Eucaliptos.
Ilier: 99793-2568/ 98854-2568
Vila Industrial, Vista Verde, Jd. Ismênia, Pq. Industrial, Jd. Satélite, Putim e CTA.
Dilma/Fernando: 99172-9059 / 98813-3492 / 98813-3482
Jardim das Indústrias, Aquarius, Alvorada e Pq. Industrial.
Wladimir: 97401-6052 / 3934-1450
Vila Industrial, Bosque dos Eucaliptos, Vila Betânia, Vista Verde, Vila Adyana, Jd.
Esplanada e CTA

PARCERIA VOLTA ÀS AULAS 2018
ESCOLA CRISTÃ E PAPELARIA EGUCHI
SORTEIO DE 03 (TRES) LISTAS DE
MATERIAL ESCOLAR
Compre sua lista de material escolar na
Papelaria Eguchi.
Participe do SORTEIO de 03 (três) cupons
O premio é o valor da sua compra, que você
receberá de volta à vista.
O sorteio será realizado na Escola.
Parcelamento em até 03 (três) vezes no Cartão
de Crédito.
À Vista com 10% de desconto (Dinheiro, Cartão
Débito ou Cartão de Crédito à vista).
Não aceitamos cheque.
Cartões aceitos: Visa, Master, Amex e Elo
Avenida Cidade Jardim, nº4.420 (em frente à
escola do SESI) Fone 3936-2993
Solicite orçamento das listas por e-mail:
peguchi@bol.com.br/
papelariaeguchi@ig.com.br

PARCERIA VOLTA ÀS AULAS 2018
ESCOLA CRISTÃ E PAPELARIA HONDO
Compre sua lista de material escolar na
Papelaria Hondo.
Forma de pagamento para compra de lista
completa:
Compras no cartão de crédito à vista: 5% de
desconto.
Compras à vista no dinheiro ou cartão de
débito:10% de desconto.
Parcelamento em até 5X no cartão.
PAPELARIA HONDO
R. Hondo, 315 - Jardim Oriente, São José dos
Campos - SP, 12236-100
Telefone: (12) 3931-4191
Solicite orçamento das listas por e-mail:
bazarepapelariahondo@terra.com.br

