MATERIAL ESCOLAR – 2017
– 3RD & 4TH GRADES

GLOBAL PROGRAM

Material para uso em sala (deverá ser mantido na mochila do aluno e reposto sempre que necessário)










1 agenda escolar CECAN – Ensino Fundamental (fornecida pela Escola)
1 estojo de zíper com: 2 lápis pretos nº 2, 1 borrachas plástica, 1 apontador com depósito, e 1 régua de 15 cm.
1 estojo de lápis de cor finos
1 estojo de 12 canetas hidrográficas finas.
1 tubo de cola bastão 10 g.
1 envelope plástico fechado com zíper, telado (245 x 330 mm) – Classroom Library
1 pasta fina de plástico vermelha com elástico
1 pasta fina de plástico verde com elástico
2 cadernos grandes de capa dura espiral, 96 folhas destacáveis e etiquetados na capa (1 para Language Arts & Social Studies,
1 para Math & Science)






1 caderno meia pauta espiral (96 folhas não destacáveis) – Journal
1 caderno pequeno de capa dura espiral, 96 folhas destacáveis e etiquetados na capa – Every Day English
1 tesoura sem ponta com o nome gravado

1 pasta-catálogo (com 50 plásticos)

MATERIAL ESCOLAR – ARTES / PROJETOS ( a ser entregue nos dias 26 e 27/01 na quadra coberta)
















3 folhas de cartolina dupla face coloridas
3 folhas de papel pardo
1 folha de EVA felpuda
1 folha de EVA lisa
1 folha de EVA glitter
1 rolo de barbante cru
2 pincéis médios de formato chato

3 colas em bastão 20g
1 tubos de cola para isopor
1 meada de lã
100 palitos de picolé
50 canudos de plástico
3 folhas de papel crepom de cores diversas
2 blocos de papel criativo A4 120g (cores sortidas)

 REUNIÃO DE PAIS E MESTRES:
 DIA 30/01/2017 (Segunda-feira) – sala de aula do Global Program
rd
th
 HORÁRIO: 14h (3 & 4 grades Vespertino)
Início das aulas – 31/01/2017 (3ª feira)
OBSERVAÇÕES:
 Todas as peças do uniforme e objetos de uso pessoal deverão estar identificadas com o nome do aluno.


Por medida de segurança, não é permitido o uso de sandálias e chinelos.




O estojo escolar deve ser verificado constantemente e os materiais repostos sempre que necessário.
Para a opção da entrega total dos itens de Artes/ Projetos haverá uma equipe recebendo-os nos dias 26 e 27/01, das 7h às

18h30, na quadra coberta.
UNIFORME ESCOLAR (USO OBRIGATÓRIO)
Bermuda helanca ou tactel cinza

Agasalho moleton ou tactel cinza

Calça comprida helanca ou tactel cinza

Tênis e meia branca

Calça legging suplex cinza

Maiô/ Sunga/ touca (Natação)

Calça capri tactel cinza

Avental de Artes (Obrigatório em todas as
aulas)

Calça bailarina helanca cinza
Camiseta regata cinza
Camiseta manga curta/comprida branca
Camiseta polo branca
Camiseta babylook cinza

