ESCOLA JOSÉ DE ANCHIETA
Rua: Adolfo Coelho, nº 40 – Anchieta – Rio de Janeiro.
 3339-2082

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2018 – P2 e 1º Ano do Ensino Fundamental
AVISOS GERAIS:
 Início das aulas será: 05/02/2018(segunda) chegar somente 10 minutos antes do horário.

HORÁRIO:8 horas.
 Livros, cadernos e materiais de uso pessoal serão usados a partir do primeiro dia de aula.
 Entregar os demais materiais até 05/03/2018.
 Encomendar os uniformes na secretaria até o dia 31/01/2018 (no máximo.)
 Uso obrigatório dos uniformes: 05/03/2018.
 Pague as mensalidades até o dia 5 de cada mês. Qualquer problema com data ou horário da

secretaria dirija-se a mesma e informe-se do número da conta para depósito no banco Bradesco.
Em seguida apresente comprovante. Seja pontual!
 Recesso de carnaval: 08/02/2018 até 16/02/2018.

MATERIAL DE USO PESSOAL (FICARÃO NA MOCHILA DO ALUNO, DESDE O 1º DIA
DE AULA):










03 Lápis de boa qualidade
02 Borrachas bem macias
01 Apontador
01 Tesoura sem ponta

01 Tubo de cola
01 Tubo de cola em bastão
01 Caixa de lápis de cor 36 cores
01 Conjunto de canetinhas hidrocor (12
cores)
 03 Cadernos (capa dura, pequenos, não
podem ser com espiral e devem ser verticais)

 01 Régua pequena

MATERIAIS:
 01 Pacote 500 folhas ofício branco
 01 pacote de cola colorida glitter
 04 Envelopes A4 branco
 02 Pacotes de ofício colorido (azul/ rosa/
amarelo)
 01 Caixa de giz de cera (12 cores Gizão)
 10 Sacos decorados de tamanho ofício, caso
não ache o decorado, pode substituir pelo
transparente
 06 Lápis
 01 Borracha macia
 01 Tubo de cola 500 gramas
 01 Cartolina laminada (vermelho, dourado,
prata e azul)
 06 Cartuchos de reposição (V BOARD
MASTER) para canetas de quadro branco: 02
pretos / 02 azuis e 02 vermelhos

 01 Placa de EVA com glitter (azul e rosa) de
cada cor
 02 Placas de EVA nas cores: rosa, azul,
branco, amarelo, verde, preto, lilás e bege
 01 Metro de TNT de cada cor: branco, rosa,
azul, lilás, amarelo, vermelho e verde
 10 Tubos de cola quente (fina)
 01 Pacote de massa de modelar
 01 Pacote de Cola colorida
 01 Pacote de papel toalha
 01 Papel laminado (vermelho, dourado, prata
e azul)
 01 Pacote de bandeirinhas coloridas
 01 Tinta guache (5 cores)
 01 Rolo de durex largo
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