
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de Material Escolar 1º período  Educação Infantil 

Srs. Pais e/ou Responsáveis, 

     Vocês estão recebendo a lista de livros e materiais do Instituto Amélia Braga de Ensino. Todo 
material deverá ser entregue na secretaria da escola , do dia 20 de janeiro a 01 de fevereiro. 

è Recomendamos que os itens sejam identificados com nome completo e turma. 
 

 Início das aulas: 03 de fevereiro 2020    

Livros Adotados 

LIVROS DIDÁTICOS: 
Livros didáticos Sistema Positivo de Ensino. 
 As apostilas serão utilizadas, impreterivelmente, no mês de fevereiro de 
2020 

Será vendido na Livraria 

Conhecer no Bairro Alípio 

de Melo, Avenida Abílio 

Machado 2315  á partir de 

dezembro 2019 

Livros Literários: serão utilizados 2 (DOIS) ao longo do ano Os títulos serão enviados no 

decorrer do ano letivo 

 
è A agenda escolar será vendida  na primeira semana de aula, por R$25,00 

 
è A reprografia de livros didáticos e literários não é permitida, conforme previsto no Decreto Nº 

5.244/2004 e na Lei nº 9.610/98, em seu art. 29, I, que veda a reprodução total ou parcial de 
obra, sem prévia autorização do autor. Portanto, sua reprodução constitui infração à norma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educação Infantil – Ensino 
Fundamental I        Rua Galileu 296 - 
Bairro Ipanema Belo Horizonte - MG 30870-000    
(31) 3417-6046 e 2526-6046  

 



 

 

 

 

 

 

 

Materiais do Aluno 

MATERIAIS DE USO DIÁRIO: 

Quant. Itens ! 
01 unid Caderno brochurão, capa dura, sem pauta, 60 folhas  

01 unid Caderno de desenho 48 folhas   

04 unid  Durex colorido  

01 unid  Jogo do  engenheiro  

50 unid  Palitos de picolé coloridos  

02 unid Borrachas brancas e grandes  

05 unid Lápis de escrever preto nº 2  

02 unid  Colas brancas 90 gramas  

02 unid  Caixas de giz de cera 12 unidades  

03 unid Caixas de massa de modelar 12 unidades SOFT ACRILEX  

03 unid Envelopes brancos 25cm X 35cm  

03 unid  Caixa de lápis de cor com 12 unidades  (1caixa por trimestre, colocar nome em 
cada lápis) ( boa qualidade) 

 

01 unid 
Quebra-cabeça peças GRANDES- 4 anos (identificar cada peça com nome 
do(a) aluno(a) e enviar dentro de um pote plástico com tampa, junto com 
modelo/desenho da frente da caixa 

 

01 unid  Apontador com reservatório  

02 unid Bolsinhas para colocar: lápis, giz de cera e letrinhas (colocar nome em todas)  

01 unid Tesoura sem ponta  

1 Squeeze garrafinha de água  

1 Toalha de mão  

1 Avental   

è Cadernos e livros didáticos deverão ser encapados e também identificados na parte externa. 
è Os materiais acima deverão ser substituídos, se necessário. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

è Estes materiais serão utilizados pelo aluno nas oficinas de arte e nos projetos pedagógicos 
planejados para o ano. Como serão utilizados em conjunto com a turma, não será necessário 
identifica-los. 
 

è A entrega deverá ser feita a partir de 20/01 á 10/02 , na secretaria da escola.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

MATERIAIS PARA USO EM AULAS DE ARTE E PROJETOS PEDAGÓGICOS: 

Quant Itens ! 
2 Potes de tinta guache de 250 ml  

3 Folhas de E.V.A  

1 Pacote de lumipaper  

1 Jogo de caneta hidrografia 12 cores  

1 Pacote sulfite colorido  

1 Pote de 300 gramas de lantejoula  

1 Pacote de algodão  

12 Pregadores  de roupa de madeira  

1 Caixa de cola colorida  com 4 unidades  

1 Pincel ponta chata nº 12  

   

   

   

   



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Uniforme Escolar 

  O uniforme escolar é um meio de identificar o aluno do IABE e evidenciar que ele faz parte do 
corpo discente da escola, evitando perspectiva consumista e o privilégio de marcas. Por isso o uso, 
inclusive do agasalho padronizado, é obrigatório da Educação Infantil e Ensino Fundamental. 

 Nosso uniforme é composto por: 

§ Camisa manga curta em malha, 
§ Camisa manga longa em malha, 
§ Calça em tactel, 
§ Short saia em tactel  - para alunas  
§ Bermuda em tactel, 
§ Agasalho em tactel. 
§ Roupa de balé em azul com a logo marca da escola 
§ Quimono branco ou azul  

 
è Tênis confortáveis e meias também são parte obrigatória do uniforme, por tanto, itens 

indispensáveis no uso diário. 
 

è O uniforme do IABE  poderá ser adquirido na: 
 

§ Conhecer Livraria e Papelaria – Unidade Alípio de Melo 
Endereço: Av. Abílio Machado 2315, Bairro Alípio de Melo.  
Telefones: 31 3271. 0773 | 31 3474. 2591 

§ www.divinazzon.com.br 
 

è Alunos novatos terão prazo de 15 dias, após início das aulas, para aquisição do uniforme. 
 

Desejamos boas-vindas ao ano letivo de 2020! 
Que seja farto em crescimento e aprendizagem... 

 

Contem conosco sempre! 
Carinhosamente, 

Equipe Iabe 

 


