Instituto Educacional SARAMENHA
“DE OLHO NO FUTURO”

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2019 – 1° PERÍODO
Vocês estão recebendo a lista de livros e materiais da Escola IESA para o ano de 2019. O ideal é
que os itens da lista sejam adquiridos antes do início das aulas: 04/02/2019.

IMPORTANTE:
1. REUNIÃO INFORMATIVA DE PAIS OU RESPONSÁVEIS, no dia 01/02/2019 ÀS 18h.
2. Esta lista relaciona o material necessário para as atividades do(a) aluno(a) durante o ano
letivo/2019.
3. Todo material deve ser identificado com nome, ano e turma do(a) aluno(a).
4. Livros e cadernos devem ser encapados com plástico transparente, para sua adequada
conservação e etiquetados com nome.
5. O consumo de lápis, cadernos, etc. depende do seu bom uso e cuidado. A reposição
deverá ser acompanhada e providenciada pela família.

UNIFORME ESCOLAR
1. O uniforme escolar é um meio de identificar o aluno do IESA e evidenciar que ele
faz parte do corpo discente da Escola, evitando a perspectiva consumista e o
privilégio de marcas. Por isso, seu uso, inclusive do agasalho (quando necessário),
é obrigatório.
2. Modelos oficiais padronizados (com logomarca da Escola)  Camisa branca,
manga curta, manga longa ou sem manga  Short-saia (helanca)  Calça
comprida (tactel e legging)  Bermuda (tactel)  Agasalho (moletom): modelo
próprio com logomarca do Colégio. Tênis e meias confortáveis.
3. Adquirir na LIVRARIA CONHECER Unidade Alípio de Melo ou pelo site
https://divinazzon.commercesuite.com.br

TRANSPORTE ESCOLAR
A Escola IESA não credencia ou mantém qualquer relação comercial ou contratual com
os transportadores, ou seja, a responsabilidade pela contratação deste serviço é
exclusiva dos pais ou responsáveis.

LISTA DE MATERIAL INDIVIDUAL:
01 garrafinha ou copo para água,
01 guardanapo de tecido para uso diário,
01 avental, com o nome do(a) aluno(a),
01 muda de roupa (short e blusa, calcinha ou cueca e uma sandália de borracha, para
emergências.
01 estojo para lápis contendo:
* 01 Caixa de lápis de cor Jumbo
* 01 Lápis de escrever Jumbo
* 01 Borracha
* 01 Apontador
* 01 Cola branca- 90g
* 01 Tesoura sem ponta
• 01 pasta verde de plástico, com elástico, tamanho ofício.
• 04 cadernos ALIBOMBOM capa dura, sem pauta, com margem. A adoção do caderno
Alibombom é indispensável à execução do Projeto Pedagógico destinado à turma.
Disciplinas: Atividades, Para Casa, Pesquisa e Língua Inglesa.

LISTA MATERIAL DE SALA
Deverá ser entregue ao professor regente até 08/02/2019
02 Livros Literários(em conformidade com a idade da criança: 4 anos)
01 Fantoche de Mão (qualquer modelo)
02 Jogos Pedagógicos, sendo um de cada modelo especificado abaixo:
 Quebra-Cabeça (20 / 40 peças - em conformidade com a idade da criança: 4 anos)
 Bingo de Letras e Números

LIVROS ADOTADOS QUE DEVERÃO SER ADQUIRIDOS NA ESCOLA IESA:
Coleção MUNDO ENCANTADO / MÚLTIPLO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO - GRUPO 5.
Cantando e Aprendendo (1º Período)
Cantando e Aprendendo com datas Comemorativas (1º Período)

LIVROS ADOTADOS QUE DEVERÃO SER ADQUIRIDOS EM LIVRARIAS:
Livros de leitura poderão ser solicitados no decorrer do ano letivo.

