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ATENÇÃO: Por motivos de organização, não será permitido o uso de caderno
espiral, com margens de desenho e capa estampada.
Individual
03 Caderno brochurão 96 folhas - capa dura (folhas s/motivo infantil) nas
cores 01 amarelo, 01 azul e 01 vermelho (liso)
01 Caderno pequeno 48 folhas – capa dura – cor azul
01 Caderno de caligrafia capa dura grande
05 Folhas de papel quadriculado 1 cm
02 Pastas transparentes de elástico
01 Estojo com: 03 Lápis escrever nº 02, 02 Marca texto amarelo, 02
Borrachas brancas, 01 Apontador com depósito, 01 Caixa de lápis de cor
triangular com 12cores, 01 Régua transparente de 20 cm
01 Tesoura sem ponta com o nome gravado
04 Tubos de cola bastão grande
Aulas de Música
01 Flauta doce soprano Barroca com o nome do aluno (pode ser comprada na
tesouraria da escola). SÓ serão aceitas flautas profissionais para
estudantes e NÃO as de brinquedo e as de má qualidade.
01 Pasta catálogo com 20 plásticos, com o nome do aluno
Apoio ao Estudo
01 Mini dicionário da Língua Portuguesa (Ruth Rocha – Editora Scipione)
Revisado conforme acordo ortográfico.
03 Gibis (Turma da Mônica ou Chico Bento)
01 Livro literário (usado) para a biblioteca da sala
01 Revista para recorte apropriada para idade (Sugestão: Casa e Jardim;
Terra da Gente; Globo Rural) – Deixar em casa
01 Calculadora
01 Jogo de material dourado individual de madeira
01 Pacote de dinheirinho
04 Revistas coquetel infantil (Picolé ou Guguzinho - diferentes)
01 Jogo pedagógico de matemática (Sugestão: tangran, 4 operações, etc.)
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ORGANIZAÇÃO/ENTREGA DE MATERIAIS:
 Todos os materiais deverão vir etiquetados com o nome, a série e o turno
do aluno.
 Fiquem atentos à reposição do material de uso constante.
 Os materiais deverão ser entregues no dia 01/02/2019 de 13h30 às 16h.
LITERATURAS

As literaturas serão divulgadas na primeira reunião.
APOSTILA

A apostila do SAS será entregue no primeiro dia de aula aos alunos que
efetivaram o pagamento.
AGENDA

A agenda será utilizada diariamente para a comunicação entre família e escola,
acompanhe-a com bastante rigor. Será entregue na 1ª semana de aula.
INÍCIO DAS AULAS
Dia: 04/02/2019

Turno da manhã: 7h às 11h30 – 4º e 5º ano
Turno da tarde: 13h às 17h30 – 1º ao 5º ano

UNIFORME:
Camiseta, bermuda, agasalho tectel ou moletom do colégio, calça de tectel ou
moletom azul, tênis azul escuro, preto, branco ou cinza.
Alunos da Ed. Infantil ao 5º ano poderão usar sandálias ortopédicas nas cores
dos tênis, no período do verão.
O UNIFORME DEVE SER ADQUIRIDO NA TESOURARIA DO COLÉGIO E SERÁ
EXIGIDO DESDE O 1º DIA DE AULA.

Favor colocar o nome da criança no uniforme (bordado ou pincel para
tecido – lado de dentro do agasalho)
REUNIÃO DE PAIS:
Para os alunos do 1º ao 5º Ano
Dia: 14/02/2019 às 19h30’ (Quadra do Colégio)
Diretrizes para o ano escolar de 2019
BATISTA ONLINE:
 Consulte o site: www.batistanet.com.br para ter as informações de nossa
escola, e para acompanhar o desenvolvimento escolar de seu(sua) filho (a)
através do educacional web.
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Para que o aluno se desenvolva plenamente, tanto dentro
quanto fora do ambiente escolar. é necessário que ele mobilize
em si mesmo não só habilidades cognitivas e práticas, mas
também Habilidades Socioemocionais.
Essas Habilidades o ajudarão a solucionar problemas, tomar
iniciativa, comunicar-se mais eficazmente, ser protagonista,
entre outras ações bastante importantes no seu dia a dia.
Para incentivar o aluno a desenvolver essas habilidades, o
sistema SAS incluiu nos materiais didáticos, a partir de
2019, a seção + Atitude.

