Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio
Av. Franklin de Albuquerque, 521, Qd. 07 - CEP: 47200-000 - Remanso - BA
Telefax: (74) 3535 1284 / Celular: (74) 9 9818-4099
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“O destino não é uma questão de sorte, é uma questão de escolha;
não é algo a se esperar, é algo a se conquistar.”

41 anos, uma história de
educação com qualidade!

W.J. Bryan

GRUPO 2 - EDUCAÇÃO INFANTIL
MATERIAL INDIVIDUAL
MARCAR COM O NOME DO ALUNO

01 resma de papel A4
02 fls. Papel cartão dupla face (estampa de bichinhos)
02 fls. Papel cartão dupla face (branco)
02 placas de emborrachado (com gliter - prata e dourado)
02 placas de emborrachado (estampa de bichinhos)
01 fita dupla face
01 pacote de balão (SÃO ROQUE - cor única - a critério)
01 pincel para retroprojetor (vermelho)
01 pote glíter (branco)
01 lápis (JUMBO)
01 borracha
01 apontador (JUMBO)
01 caderno de desenho (grande)
01 estojo para lápis
05 potes de tinta guache (cores: azul, amarelo, vermelho,
preto e branco - ACRILEX)

01 pote de tinta guache (250 mL - cor a critério – ACRILEX)
01 pincel nº 10 (ponta achatada)
01 tubo de cola branca - (110g)
01 flanela (p/ limpeza de tintas)
04 cxs. massa p/ modelar (ACRILEX - grande)
01 cx. giz de cera (12 cores - ACRILEX - preferência Gizão)
01 pasta com elástico (atividade do dia)
01 pasta com 100 fls. plásticas (para portfólio)
02 bolsinhas (30cm x 30cm cada - com zíper e nome do(a)
aluno(a) - uma p/ guardar material artístico e outra, as
roupas da criança)

MARCAR COM O NOME DO ALUNO

01 toalha pequena
01 jogo educativo (peças grandes de encaixe)
01 jogo quebra-cabeça MDF (no mínimo 3 peças, máximo
12 peças)

01 brinquedo (carrinho ou boneca)
01 creme dental
01 escova dental infantil com caixinha de
proteção (será trocada sempre que houver
necessidade a pedido da profª)

01 sabonete líquido (infantil)
01 pacote de fraldas descartáveis (somente para
crianças que usam fralda – deverá fazer reposição sempre
que solicitado pela professora)

01 tubo de pomada para assadura (somente para
crianças que usam fralda)

01 conj. de roupa (short e camiseta ou saia e camiseta)
01 cueca ou calcinha
01 sandália (estilo havaianas – para ficar na sala)
01 fantasia (de uso coletivo, não poderá ser retirada da escola)

01 copo plástico padronizado e personalizado (COR
branca – ver com Kelby – DM Informática – Rua Paraíba, 273 Quadra 02 – rua do Pelotão sentido Av. Piauí)

01 camiseta branca padronizada - tamanho P
adulto, para aulas de pintura – ver com Kelby – DM
Informática – Rua Paraíba, 273 - Quadra 02 – rua do Pelotão
sentido Av. Piauí)

01 sacola literária (30 cm X 30 cm - veja modelo
abaixo)

Taxa - R$ 50,00 à vista (referente a 04 livros
paradidáticos). Pagar na secretaria da escola até
dia 04/02/2019.

Observação:
Atendendo a legislação vigente, as marcas
indicadas são somente sugestões. Alertamos que
marcas de qualidade inferior se deterioram no
decorrer do ano, tornando-se inutilizáveis.
Tamanho da bolsa:
30 cm X 30 cm

Verifique a validade dos produtos. Procure obter material de qualidade.
OBS.: Outros materiais poderão ser pedidos de acordo com as necessidades das aulas.

41 anos, uma história de educação com qualidade!
INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
1. ENTREGA DE MATERIAIS:

DATAS: 24 e 25/01/2019 (quinta e sexta-feira)
HORÁRIOS: no turno em que seu (sua) filho(a) irá estudar (Matutino – 8h às 11h30min; Vespertino – 14h às 17h30min)
A entrega de materiais dos(das) alunos(as) à professora na data estabelecida é indispensável para que ela possa acolher seu(sua)
filho(a) no primeiro dia de aula, com toda a disponibilidade possível, sem que haja envolvimento com outra ocupação. A partir do
primeiro dia de aula, não será permitida a entrega de materiais diretamente às professoras, visto que a data do recebimento foi
informada previamente às famílias. Entendemos que os primeiros dias são essenciais para a criação de vínculos entre os membros
do grupo. Casos isolados deverão ser encaminhados ao Serviço de Apoio Pedagógico.

2. INÍCIO DAS AULAS:

Aguardamos você com
entusiasmo e muito carinho!
Um forte abraço
da Equipe

DATA: 28/01/2019 (segunda-feira)
3. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
MATUTINO

- EDUCAÇÃO INFANTIL (Grupos 2, 3, 4, 5) – Portão Lateral
Horário de chegada: 7h20min
Início da aula: 7h30min

Término: 11h40min

- ENSINO FUNDAMENTAL (1º ao 9º Ano) – Portão Principal
Horário de chegada: 7h
Início da aula: 7h10min

Término: 11h40min

- ENSINO MÉDIO (1ª a 3ª Série) – Portão Principal
Horário de chegada: 7h
Início da aula: 7h10min

Término: 12h30min

EM - (aulas extras à tarde – terças e quintas / aulas de Ed. Fís. turno vespertino)

VESPERTINO
- EDUCAÇÃO INFANTIL (Grupos 2, 3, 4, 5) – Portão Lateral
Horário de chegada: 13h20min

Início da aula: 13h30min

Término: 17h40min

- ENSINO FUNDAMENTAL (1º ao 9º Ano) – Portão Principal
Horário de chegada: 13h20min


Início da aula: 13h30min

Término: 18h

Os alunos do 6º ao 9º Ano, nas terças e quintas, sairão às 12h30min (MATUTINO) e às 18h50min (VESPERTINO) e terão aula de Ed. Física
no turno oposto.

4. UNIFORME (obrigatório desde o 1º dia de aula)
Uniforme diário para todos os alunos (providenciar, pelo menos 2 (dois) uniformes para seu filho a fim de evitar inconveniências
durante o ano).

(À venda na Malharia Esquilo – localizada na Avenida Eunápio Peltier de Queiroz)
EDUCAÇÃO INFANTIL (Grupos 2, 3, 4, 5) e ENSINO FUNDAMENTAL I (1º ao 5º Ano)
 bermuda ou calça marrom com o nome da escola;
 short-saia marrom com o nome da escola (opção para as meninas somente até o 3º Ano – EF1);
 blusa padronizada da escola;
 tênis (cor a critério / sugerimos preto / não será aceito sapatilha, nem tênis com rodinhas);
 meia branca.
 Não é necessário uniforme para Ed. Física para essas turmas.
ENSINO FUNDAMENTAL II (6º ao 9º Ano) e ENSINO MÉDIO (1ª e 2ª Série)
 calça marrom com o nome da escola;
 blusa padronizada da escola;
 tênis (cor a critério / sugerimos preto / não será aceito sapatilha);
 meia branca.
3ª SÉRIE – ENSINO MÉDIO
 calça jeans azul;
 blusa padronizada da turma (a definir na 1ª semana de aula);
 tênis (cor a critério / sugerimos preto / não será aceito sapatilha);
 meia branca.

Uniforme de Ed. Física para as turmas do Fund. II e Médio


Short preto (meninos), Short-saia preto (meninas / comprimento mínimo meio da coxa), tênis, meia e camisa padronizada
Girassol da Ed. Física
OBS.: O uso de saia será permitido apenas para alunas evangélicas (comprimento mínimo no joelho);
A blusa não pode deixar a barriga à mostra.

Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio
Av. Franklin de Albuquerque, 521, Qd. 07 - CEP: 47200-000 - Remanso - BA
Telefax: (74) 3535 1284 / Celular: (74) 9 9818-4099
E-mail: escola_girassol@yahoo.com.br
www.egirassol.com.br

“O destino não é uma questão de sorte, é uma questão de escolha;
não é algo a se esperar, é algo a se conquistar.”

41 anos, uma história de
educação com qualidade!

W.J. Bryan

GRUPO 3 - EDUCAÇÃO INFANTIL
MATERIAL INDIVIDUAL
MARCAR COM O NOME DO ALUNO

01 resma de papel A4
02 fls. Papel cartão dupla face (estampa de bichinhos)
02 fls. Papel cartão dupla face (lilás)
02fls. Papel cartão face única (amarelo)
01 fl. Papel cartão face única (branca)
02 fls. Papel crepom (amarelo)
02 placas emborrachado toda gliter (prata e dourado)
01 emborrachado (estampa de bichinhos)
01 emborrachado liso (branco)
01 fita para embalagem (larga, transparente)
01 rolo de fita decorativa (cor a critério)
01 pacote de balão SÃO ROQUE (cor única - a critério)
01 pincel para retroprojetor (azul)
01 pincel PILOT (ponta redonda, preto)
01 pacote lantejoula (azul)
01 pote glíter (branco)
01 estojo para lápis (que caiba os lápis de cor)
03 lápis e 02 borrachas
01 apontador
01 caderno de 50 folhas (capa dura pequeno)
01 caderno de desenho (grande)
06 potes de tinta guache (azul, verde, amarelo,
vermelho, preto e branco) ACRILEX
01 pincel nº 10 (ponta achatada)
01 tinta guache 250ml – atividades coletivas (cor a
critério)
01 tesoura c/ ponta redonda TRAMONTINA OU MUNDIAL
02 tubos de cola branca (TENAZ, grandes)
01 flanela (p/ limpeza de tintas)
04 caixas de massa p/ modelar – ACRILEX (grande)

MARCAR COM O NOME DO ALUNO

01 caixa de giz cera ACRILEX (grande)
01 caixa de lápis de cor FABER CASTELL (grande)
01 cx. de hidrocor (com 6 pincéis)
01 pasta com elástico (atividade do dia)
01 pasta com 100 fls plásticas (para portfólio)
01 pacote de canudo
01 toalha pequena
01 jogo educativo – MDF (quebra-cabeça – 3 a 12
peças)

01 brinquedo (boneca ou carrinho)
01 fantasia (de uso coletivo, não poderá ser retirada da
escola)

02 bolsinha p/ guardar material artístico e a outra
para guardar as roupas da criança (30cm x 30cm)
com zíper e nome do aluno igual da sacola
literária.
01 escova dental infantil com caixinha
de proteção (será trocada sempre que
houver necessidade a pedido da profª)

01 creme dental
01 conj. de roupa (short e camiseta ou saia e camiseta)
01 cueca ou calcinha
01 copo plástico padronizado e personalizado (COR
branca – ver com Kelby – DM Informática – Rua Paraíba, 273
- Quadra 02 – rua do Pelotão sentido Av. Piauí)

01 camiseta branca padronizada - tamanho P
adulto, para aulas de pintura – ver com Kelby – DM
Informática – Rua Paraíba, 273 - Quadra 02 – rua do Pelotão
sentido Av. Piauí)

01 sacola literária (30 cm X 30 cm - veja modelo
abaixo)

Taxa - R$ 130,00 à vista ou R$ 148,00 em até 3x
no cartão (referente aos módulos, e 04 livros
paradidáticos). Pagar na secretaria da escola até
dia 04/02/2019.
Observação:
Atendendo a legislação vigente, as marcas
indicadas são somente sugestões. Alertamos que
marcas de qualidade inferior se deterioram no
decorrer do ano, tornando-se inutilizáveis.
Tamanho da bolsa:
30 cm X 30 cm

Verifique a validade dos produtos. Procure obter material de qualidade.
OBS.: Outros materiais poderão ser pedidos de acordo com as necessidades das aulas.

41 anos, uma história de educação com qualidade!
INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
1. ENTREGA DE MATERIAIS:

DATAS: 24 e 25/01/2019 (quinta e sexta-feira)
HORÁRIOS: no turno em que seu (sua) filho(a) irá estudar (Matutino – 8h às 11h30min; Vespertino – 14h às 17h30min)
A entrega de materiais dos(das) alunos(as) à professora na data estabelecida é indispensável para que ela possa acolher seu(sua)
filho(a) no primeiro dia de aula, com toda a disponibilidade possível, sem que haja envolvimento com outra ocupação. A partir do
primeiro dia de aula, não será permitida a entrega de materiais diretamente às professoras, visto que a data do recebimento foi
informada previamente às famílias. Entendemos que os primeiros dias são essenciais para a criação de vínculos entre os membros
do grupo. Casos isolados deverão ser encaminhados ao Serviço de Apoio Pedagógico.

2. INÍCIO DAS AULAS:

Aguardamos você com
entusiasmo e muito carinho!
Um forte abraço
da Equipe

DATA: 28/01/2019 (segunda-feira)
3. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
MATUTINO

- EDUCAÇÃO INFANTIL (Grupos 2, 3, 4, 5) – Portão Lateral
Horário de chegada: 7h20min
Início da aula: 7h30min

Término: 11h40min

- ENSINO FUNDAMENTAL (1º ao 9º Ano) – Portão Principal
Horário de chegada: 7h
Início da aula: 7h10min

Término: 11h40min

- ENSINO MÉDIO (1ª a 3ª Série) – Portão Principal
Horário de chegada: 7h
Início da aula: 7h10min

Término: 12h30min

EM - (aulas extras à tarde – terças e quintas / aulas de Ed. Fís. turno vespertino)

VESPERTINO
- EDUCAÇÃO INFANTIL (Grupos 2, 3, 4, 5) – Portão Lateral
Horário de chegada: 13h20min

Início da aula: 13h30min

Término: 17h40min

- ENSINO FUNDAMENTAL (1º ao 9º Ano) – Portão Principal
Horário de chegada: 13h20min


Início da aula: 13h30min

Término: 18h

Os alunos do 6º ao 9º Ano, nas terças e quintas, sairão às 12h30min (MATUTINO) e às 18h50min (VESPERTINO) e terão aula de Ed. Física
no turno oposto.

4. UNIFORME (obrigatório desde o 1º dia de aula)
Uniforme diário para todos os alunos (providenciar, pelo menos 2 (dois) uniformes para seu filho a fim de evitar inconveniências
durante o ano).

(À venda na Malharia Esquilo – localizada na Avenida Eunápio Peltier de Queiroz)
EDUCAÇÃO INFANTIL (Grupos 2, 3, 4, 5) e ENSINO FUNDAMENTAL I (1º ao 5º Ano)
 bermuda ou calça marrom com o nome da escola;
 short-saia marrom com o nome da escola (opção para as meninas somente até o 3º Ano – EF1);
 blusa padronizada da escola;
 tênis (cor a critério / sugerimos preto / não será aceito sapatilha, nem tênis com rodinhas);
 meia branca.
 Não é necessário uniforme para Ed. Física para essas turmas.
ENSINO FUNDAMENTAL II (6º ao 9º Ano) e ENSINO MÉDIO (1ª e 2ª Série)
 calça marrom com o nome da escola;
 blusa padronizada da escola;
 tênis (cor a critério / sugerimos preto / não será aceito sapatilha);
 meia branca.
3ª SÉRIE – ENSINO MÉDIO
 calça jeans azul;
 blusa padronizada da turma (a definir na 1ª semana de aula);
 tênis (cor a critério / sugerimos preto / não será aceito sapatilha);
 meia branca.

Uniforme de Ed. Física para as turmas do Fund. II e Médio


Short preto (meninos), Short-saia preto (meninas / comprimento mínimo meio da coxa), tênis, meia e camisa padronizada
Girassol da Ed. Física
OBS.: O uso de saia será permitido apenas para alunas evangélicas (comprimento mínimo no joelho);
A blusa não pode deixar a barriga à mostra.

Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio
Av. Franklin de Albuquerque, 521, Qd. 07 - CEP: 47200-000 - Remanso - BA
Telefax: (74) 3535 1284 / Celular: (74) 9 9818-4099
E-mail: escola_girassol@yahoo.com.br
www.egirassol.com.br

“O destino não é uma questão de sorte, é uma questão de escolha;
não é algo a se esperar, é algo a se conquistar.”

41 anos, uma história de
educação com qualidade!

W.J. Bryan

GRUPO 4 - EDUCAÇÃO INFANTIL
MATERIAL INDIVIDUAL
MARCAR COM O NOME DO ALUNO

01 resma de papel A4
02 fls. papel cartão dupla face (laranja / azul)
01 fls. papel cartão dupla face (listrado - cor a critério)
03 fls. papel cartão face única (vermelha, azul e preta)
02 fls. papel crepom (azul / branco)
01 placa de emborrachado toda gliter (vermelha)
01 placa de emborrachado liso (vermelha / cor da pele)
01 placa de emborrachado (listrado - cor a critério)
01 rolo de fita decorativa (cor a critério)

01 pacote de balão SÃO ROQUE (cor única - a critério)
01 cola (CORPLAST - sem cheiro)
01 metro de TNT (azul)
01 pincel para retroprojetor (preto)
01 pincel piloto (ponta redonda – azul)
01 pacote lantejoula (vermelha)
01 pote glíter (branco)
01 estojo para lápis (que caiba os lápis de cores)
02 apontadores (comum)
05 lápis e 03 borrachas
01 caderno de desenho (grande)
01 caderno de 50 fls. (capa dura - pequeno)
06 potes de tinta guache (azul, verde, amarelo,
vermelho, preto e branco)
01 pincel nº 10 (ponta achatada)
01 tesoura c/ ponta redonda TRAMONTINA OU MUNDIAL
02 tubos de cola branca TENAZ (grande)
01 flanela (p/ limpeza de tintas)
01 cola gliter
01 fantasia (de uso coletivo, não poderá ser retirada da escola)

MARCAR COM O NOME DO ALUNO

01 caixa de giz cera ACRILEX (grande)
01 caixa lápis de cor FABER CASTELL (tamanho grande)
01 pasta com elástico (atividade do dia)
01 pasta com 100fls plásticas (para portfólio)
(ESSA PASTA É SOMENTE PARA NOVOS ALUNOS)

01 toalha pequena
01 tela para pintura (20 cm x 30 cm)
01 quebra-cabeça – MDF (No máximo 15 peças)
01 brinquedo (boneca ou carrinho)
01 jogo de encaixe com peças grandes)
10 botões (05 grandes e 05 médios)
01 fita métrica
50 palitos de picolé

01 pacote de canudo
02 bolsinhas com zíper e nome do aluno (30cm x
30cm cada) uma p/ guardar material artístico e outra
para guardar material individual)
01 escova dental infantil com caixinha
de proteção (será trocada sempre que
houver necessidade a pedido da profª)

01 creme dental
01 conj. de roupa (short e camiseta ou saia e camiseta)
01 copo plástico padronizado e personalizado (COR
branca – ver com Kelby – DM Informática – Rua Paraíba, 273 Quadra 02 – rua do Pelotão sentido Av. Piauí)

01 camiseta branca padronizada - tamanho P
adulto, para aulas de pintura – ver com Kelby – DM
Informática – Rua Paraíba, 273 - Quadra 02 – rua do Pelotão
sentido Av. Piauí)

01 sacola literária (30 cm X 30 cm – (veja modelo abaixo)

01 caixa de hidrocor
03 caixas massa p/ modelar ACRILEX (grande)
Taxa - R$ 170,00 à vista ou R$ 193,00 em até 3x
no cartão (referente aos módulos, e 4 livros
paradidáticos). Pagar na secretaria da escola até
dia 04/02/2019.
Observação:
Atendendo a legislação vigente, as marcas
indicadas são somente sugestões. Alertamos que
marcas de qualidade inferior se deterioram no
decorrem do ano, tornando-se inutilizáveis.
Tamanho da bolsa:
30 cm X 30 cm

Verifique a validade dos produtos. Procure obter material de qualidade.
OBS.: Outros materiais poderão ser pedidos de acordo com as necessidades das aulas.

41 anos, uma história de educação com qualidade!
INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
1. ENTREGA DE MATERIAIS:

DATAS: 24 e 25/01/2019 (quinta e sexta-feira)
HORÁRIOS: no turno em que seu (sua) filho(a) irá estudar (Matutino – 8h às 11h30min; Vespertino – 14h às 17h30min)
A entrega de materiais dos(das) alunos(as) à professora na data estabelecida é indispensável para que ela possa acolher seu(sua)
filho(a) no primeiro dia de aula, com toda a disponibilidade possível, sem que haja envolvimento com outra ocupação. A partir do
primeiro dia de aula, não será permitida a entrega de materiais diretamente às professoras, visto que a data do recebimento foi
informada previamente às famílias. Entendemos que os primeiros dias são essenciais para a criação de vínculos entre os membros
do grupo. Casos isolados deverão ser encaminhados ao Serviço de Apoio Pedagógico.

2. INÍCIO DAS AULAS:

Aguardamos você com
entusiasmo e muito carinho!
Um forte abraço
da Equipe

DATA: 28/01/2019 (segunda-feira)
3. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
MATUTINO

- EDUCAÇÃO INFANTIL (Grupos 2, 3, 4, 5) – Portão Lateral
Horário de chegada: 7h20min
Início da aula: 7h30min

Término: 11h40min

- ENSINO FUNDAMENTAL (1º ao 9º Ano) – Portão Principal
Horário de chegada: 7h
Início da aula: 7h10min

Término: 11h40min

- ENSINO MÉDIO (1ª a 3ª Série) – Portão Principal
Horário de chegada: 7h
Início da aula: 7h10min

Término: 12h30min

EM - (aulas extras à tarde – terças e quintas / aulas de Ed. Fís. turno vespertino)

VESPERTINO
- EDUCAÇÃO INFANTIL (Grupos 2, 3, 4, 5) – Portão Lateral
Horário de chegada: 13h20min

Início da aula: 13h30min

Término: 17h40min

- ENSINO FUNDAMENTAL (1º ao 9º Ano) – Portão Principal
Horário de chegada: 13h20min


Início da aula: 13h30min

Término: 18h

Os alunos do 6º ao 9º Ano, nas terças e quintas, sairão às 12h30min (MATUTINO) e às 18h50min (VESPERTINO) e terão aula de Ed. Física
no turno oposto.

4. UNIFORME (obrigatório desde o 1º dia de aula)
Uniforme diário para todos os alunos (providenciar, pelo menos 2 (dois) uniformes para seu filho a fim de evitar inconveniências
durante o ano).

(À venda na Malharia Esquilo – localizada na Avenida Eunápio Peltier de Queiroz)
EDUCAÇÃO INFANTIL (Grupos 2, 3, 4, 5) e ENSINO FUNDAMENTAL I (1º ao 5º Ano)
 bermuda ou calça marrom com o nome da escola;
 short-saia marrom com o nome da escola (opção para as meninas somente até o 3º Ano – EF1);
 blusa padronizada da escola;
 tênis (cor a critério / sugerimos preto / não será aceito sapatilha, nem tênis com rodinhas);
 meia branca.
 Não é necessário uniforme para Ed. Física para essas turmas.
ENSINO FUNDAMENTAL II (6º ao 9º Ano) e ENSINO MÉDIO (1ª e 2ª Série)
 calça marrom com o nome da escola;
 blusa padronizada da escola;
 tênis (cor a critério / sugerimos preto / não será aceito sapatilha);
 meia branca.
3ª SÉRIE – ENSINO MÉDIO
 calça jeans azul;
 blusa padronizada da turma (a definir na 1ª semana de aula);
 tênis (cor a critério / sugerimos preto / não será aceito sapatilha);
 meia branca.

Uniforme de Ed. Física para as turmas do Fund. II e Médio


Short preto (meninos), Short-saia preto (meninas / comprimento mínimo meio da coxa), tênis, meia e camisa padronizada
Girassol da Ed. Física
OBS.: O uso de saia será permitido apenas para alunas evangélicas (comprimento mínimo no joelho);
A blusa não pode deixar a barriga à mostra.

Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio
Av. Franklin de Albuquerque, 521, Qd. 07 - CEP: 47200-000 - Remanso - BA
Telefax: (74) 3535 1284 / Celular: (74) 9 9818-4099
E-mail: escola_girassol@yahoo.com.br
www.egirassol.com.br

41 anos, uma história de
educação com qualidade!

“O destino não é uma questão de sorte, é uma questão de escolha;
não é algo a se esperar, é algo a se conquistar.”
W.J. Bryan

GRUPO 5 - EDUCAÇÃO INFANTIL
MATERIAL INDIVIDUAL
MARCAR COM O NOME DO ALUNO

01 resma de papel A4
02 fls. papel cartão dupla face (vermelho)
01 fl. papel cartão dupla face (azul)
01 fl. papel cartão dupla face (listrado – cor a critério)
01 fl. papel cartão face única (vermelho)
01 fl. papel cartão face única (azul)
02 fls. papel laminado (vermelho)
01 placa de emborrachado toda glíter (lilás)
01 placa de emborrachado atoalhado (azul)
01 placa de emborrachado liso (marrom)
01 placa de emborrachado (listrado – cor a critério)
01 folha de papel crepom (marrom)
01 folha papel celofane (incolor)
01 metro de TNT (verde)
01 pincel pilot (ponta redonda – preto)
01 pacote de balão SÃO ROQUE (cor única - a critério)
01 pacote lantejoula (verde)
1m papel madeira (branco)
01 estojo de lápis (que caiba os lápis de cor)
10 lápis e 06 borrachas
03 apontadores (comum)
06 potes de tinta guache (azul, verde, amarelo,
vermelho, preto e branco)
01 pincel nº 10 (ponta achatada)
01 tesoura c/ ponta redonda TRAMONTINA OU MUNDIAL
02 tubos de cola branca TENAZ (pequeno)
01 flanela (p/ limpeza de tintas)
02 caixa massa p/ modelar – ACRILEX (grande)
01 caixa de hidrocor com 12 cores

MARCAR COM O NOME DO ALUNO

02 caixas lápis de cor FABER CASTELL (grande)
01 pasta com 100 fls plásticas (para portfólio)
(A PASTA É SOMENTE PARA NOVOS ALUNOS)

02 cadernos pequenos com 50 fls. (capa dura)
01 caderno de desenho (grande)
01 Jogo educativo MDF (quebra-cabeça acima de
30 peças ou jogo da memória)
01 brinquedo (boneca ou carrinho)
01 tela para pintura (30 cm x 20 cm)
01 fantasia (de uso coletivo, não poderá ser retirada
da escola)
01 gibi
01 toalha pequena
01 escova dental infantil com caixinha
de proteção (será trocada sempre que
houver necessidade a pedido da profª)

01 creme dental
01 conj. de roupa (short e camiseta ou saia e camiseta)
01 copo plástico padronizado e personalizado (COR
branca – ver com Kelby – DM Informática – Rua Paraíba, 273 Quadra 02 – rua do Pelotão sentido Av. Piauí)

01 camiseta branca padronizada - tamanho M
adulto, para aulas de pintura – ver com Kelby – DM
Informática – Rua Paraíba, 273 - Quadra 02 – rua do Pelotão
sentido Av. Piauí)

01 bolsinha p/ guardar material artístico (30cm x
30cm) com zíper e nome do aluno
01 sacola literária (30 cm X 30 cm - veja modelo
abaixo)

Taxa - R$ 180,00 à vista ou R$ 204,00 em até 3x no
cartão (referente aos módulos, e 04 livros
paradidáticos). Pagar na secretaria da escola até
dia 04/02/2019.
Observação:
Atendendo a legislação vigente, as marcas
indicadas são somente sugestões. Alertamos que
marcas de qualidade inferior se deterioram no
decorrem do ano, tornando-se inutilizáveis.
Tamanho da bolsa:
30 cm X 30 cm

Verifique a validade dos produtos. Procure obter material de qualidade.
OBS.: Outros materiais poderão ser pedidos de acordo com as necessidades das aulas.

41 anos, uma história de educação com qualidade!
INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
1. ENTREGA DE MATERIAIS:

DATAS: 24 e 25/01/2019 (quinta e sexta-feira)
HORÁRIOS: no turno em que seu (sua) filho(a) irá estudar (Matutino – 8h às 11h30min; Vespertino – 14h às 17h30min)
A entrega de materiais dos(das) alunos(as) à professora na data estabelecida é indispensável para que ela possa acolher seu(sua)
filho(a) no primeiro dia de aula, com toda a disponibilidade possível, sem que haja envolvimento com outra ocupação. A partir do
primeiro dia de aula, não será permitida a entrega de materiais diretamente às professoras, visto que a data do recebimento foi
informada previamente às famílias. Entendemos que os primeiros dias são essenciais para a criação de vínculos entre os membros
do grupo. Casos isolados deverão ser encaminhados ao Serviço de Apoio Pedagógico.

2. INÍCIO DAS AULAS:

Aguardamos você com
entusiasmo e muito carinho!
Um forte abraço
da Equipe

DATA: 28/01/2019 (segunda-feira)
3. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
MATUTINO

- EDUCAÇÃO INFANTIL (Grupos 2, 3, 4, 5) – Portão Lateral
Horário de chegada: 7h20min
Início da aula: 7h30min

Término: 11h40min

- ENSINO FUNDAMENTAL (1º ao 9º Ano) – Portão Principal
Horário de chegada: 7h
Início da aula: 7h10min

Término: 11h40min

- ENSINO MÉDIO (1ª a 3ª Série) – Portão Principal
Horário de chegada: 7h
Início da aula: 7h10min

Término: 12h30min

EM - (aulas extras à tarde – terças e quintas / aulas de Ed. Fís. turno vespertino)

VESPERTINO
- EDUCAÇÃO INFANTIL (Grupos 2, 3, 4, 5) – Portão Lateral
Horário de chegada: 13h20min

Início da aula: 13h30min

Término: 17h40min

- ENSINO FUNDAMENTAL (1º ao 9º Ano) – Portão Principal
Horário de chegada: 13h20min


Início da aula: 13h30min

Término: 18h

Os alunos do 6º ao 9º Ano, nas terças e quintas, sairão às 12h30min (MATUTINO) e às 18h50min (VESPERTINO) e terão aula de Ed. Física
no turno oposto.

4. UNIFORME (obrigatório desde o 1º dia de aula)
Uniforme diário para todos os alunos (providenciar, pelo menos 2 (dois) uniformes para seu filho a fim de evitar inconveniências
durante o ano).

(À venda na Malharia Esquilo – localizada na Avenida Eunápio Peltier de Queiroz)
EDUCAÇÃO INFANTIL (Grupos 2, 3, 4, 5) e ENSINO FUNDAMENTAL I (1º ao 5º Ano)
 bermuda ou calça marrom com o nome da escola;
 short-saia marrom com o nome da escola (opção para as meninas somente até o 3º Ano – EF1);
 blusa padronizada da escola;
 tênis (cor a critério / sugerimos preto / não será aceito sapatilha, nem tênis com rodinhas);
 meia branca.
 Não é necessário uniforme para Ed. Física para essas turmas.
ENSINO FUNDAMENTAL II (6º ao 9º Ano) e ENSINO MÉDIO (1ª e 2ª Série)
 calça marrom com o nome da escola;
 blusa padronizada da escola;
 tênis (cor a critério / sugerimos preto / não será aceito sapatilha);
 meia branca.
3ª SÉRIE – ENSINO MÉDIO
 calça jeans azul;
 blusa padronizada da turma (a definir na 1ª semana de aula);
 tênis (cor a critério / sugerimos preto / não será aceito sapatilha);
 meia branca.

Uniforme de Ed. Física para as turmas do Fund. II e Médio


Short preto (meninos), Short-saia preto (meninas / comprimento mínimo meio da coxa), tênis, meia e camisa padronizada
Girassol da Ed. Física
OBS.: O uso de saia será permitido apenas para alunas evangélicas (comprimento mínimo no joelho);
A blusa não pode deixar a barriga à mostra.

Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio
Av. Franklin de Albuquerque, 521, Qd. 07 - CEP: 47200-000 - Remanso - BA
Telefax: (74) 3535 1284 / Celular: (74) 9 9818-4099
E-mail: escola_girassol@yahoo.com.br
www.egirassol.com.br

“O destino não é uma questão de sorte, é uma questão de escolha;
não é algo a se esperar, é algo a se conquistar.”

41 anos, uma história de
educação com qualidade!

W.J. Bryan

1º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL I
MATERIAL INDIVIDUAL
MARCAR COM O NOME DO ALUNO

01 resma de papel A4
02 fl. papel cartão dupla face (amarela)
02 fl. papel cartão dupla face (branca)
01 fl. papel cartão dupla face (de bolinhas)
01 fl. papel cartão face única (laranja)
01 fl. papel crepom (verde)
01 placa de emborrachado toda gliter (pink)
02 placas de emborrachado atoalhado (amarela e branca)
01 placa de emborrachado liso (rosa)
02 fls. papel laminado (azul claro)
01 fl. papel camurça marrom
01 metro de TNT (preto)
01 rolo de fita decorativa (cor a critério)
01 pacote de balão (cor única – a critério)
01 pincel pilot (ponta redonda - vermelho)
01 pacote lantejoula (dourado)
01 pote glíter (azul)
01 fita métrica
01 calculadora
01 avental
08 lápis
06 borrachas
02 apontadores (comum)
01 estojo de lápis (que caiba os lápis de cor)
01 gibi
03 cadernos de 48 folhas (sem arame, sem desenhos

MARCAR COM O NOME DO ALUNO

01 caderno de desenho (grande)
06 potes de tinta guache (azul, verde, amarelo,
vermelho, preto e branco)
01 pincel nº 10 (ponta achatada)
01 tesoura c/ ponta redonda TRAMONTINA OU MUNDIAL
01 tubo de cola branca TENAZ (grande)
01 flanela (p/ limpeza de tintas)
01 caixa de hidrocor
02 caixas lápis de cor FABER CASTELL (tamanho: grande)
01 pasta (PVC) com brochura (p/ organizar
atividades de Inglês)
01 pasta com 100 fls plásticas (para portfólio)
(A PASTA É SOMENTE PARA NOVOS ALUNOS)

01 garrafinha – térmica p/ água
01 toalha pequena
01 escova dental infantil com caixinha de
proteção (será trocada sempre que houver
necessidade a pedido da profª)

01 creme dental (infantil)
01 agenda escolar obrigatória desde o 1º dia de aula
– modelo a critério, porém com folhas datadas com
dia e mês, de janeiro a dezembro/2019 ou
permanente
01 sacola literária (30 cm X 30 cm - veja modelo
abaixo)

nas folhas, tamanho: grande)

Taxa - R$ 220,00 à vista ou R$ 249,00 em até 3x
no cartão (referente às apostilas, e 04 livros
paradidáticos). Pagar na secretaria da escola até
dia 04/02/2019.

Observação:
Atendendo a legislação vigente, as marcas
indicadas são somente sugestões. Alertamos que
marcas de qualidade inferior se deterioram no
decorrem do ano, tornando-se inutilizáveis.

Tamanho da bolsa:
30 cm X 30 cm

Verifique a validade dos produtos. Procure obter material de qualidade.
OBS.: Outros materiais poderão ser pedidos de acordo com as necessidades das aulas.

41 anos, uma história de educação com qualidade!
INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
1. ENTREGA DE MATERIAIS:

DATAS: 24 e 25/01/2019 (quinta e sexta-feira)
HORÁRIOS: no turno em que seu (sua) filho(a) irá estudar (Matutino – 8h às 11h30min; Vespertino – 14h às 17h30min)
A entrega de materiais dos(das) alunos(as) à professora na data estabelecida é indispensável para que ela possa acolher seu(sua)
filho(a) no primeiro dia de aula, com toda a disponibilidade possível, sem que haja envolvimento com outra ocupação. A partir do
primeiro dia de aula, não será permitida a entrega de materiais diretamente às professoras, visto que a data do recebimento foi
informada previamente às famílias. Entendemos que os primeiros dias são essenciais para a criação de vínculos entre os membros
do grupo. Casos isolados deverão ser encaminhados ao Serviço de Apoio Pedagógico.

2. INÍCIO DAS AULAS:

Aguardamos você com
entusiasmo e muito carinho!
Um forte abraço
da Equipe

DATA: 28/01/2019 (segunda-feira)
3. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
MATUTINO

- EDUCAÇÃO INFANTIL (Grupos 2, 3, 4, 5) – Portão Lateral
Horário de chegada: 7h20min
Início da aula: 7h30min

Término: 11h40min

- ENSINO FUNDAMENTAL (1º ao 9º Ano) – Portão Principal
Horário de chegada: 7h
Início da aula: 7h10min

Término: 11h40min

- ENSINO MÉDIO (1ª a 3ª Série) – Portão Principal
Horário de chegada: 7h
Início da aula: 7h10min

Término: 12h30min

EM - (aulas extras à tarde – terças e quintas / aulas de Ed. Fís. turno vespertino)

VESPERTINO
- EDUCAÇÃO INFANTIL (Grupos 2, 3, 4, 5) – Portão Lateral
Horário de chegada: 13h20min

Início da aula: 13h30min

Término: 17h40min

- ENSINO FUNDAMENTAL (1º ao 9º Ano) – Portão Principal
Horário de chegada: 13h20min


Início da aula: 13h30min

Término: 18h

Os alunos do 6º ao 9º Ano, nas terças e quintas, sairão às 12h30min (MATUTINO) e às 18h50min (VESPERTINO) e terão aula de Ed. Física
no turno oposto.

4. UNIFORME (obrigatório desde o 1º dia de aula)
Uniforme diário para todos os alunos (providenciar, pelo menos 2 (dois) uniformes para seu filho a fim de evitar inconveniências
durante o ano).

(À venda na Malharia Esquilo – localizada na Avenida Eunápio Peltier de Queiroz)
EDUCAÇÃO INFANTIL (Grupos 2, 3, 4, 5) e ENSINO FUNDAMENTAL I (1º ao 5º Ano)
 bermuda ou calça marrom com o nome da escola;
 short-saia marrom com o nome da escola (opção para as meninas somente até o 3º Ano – EF1);
 blusa padronizada da escola;
 tênis (cor a critério / sugerimos preto / não será aceito sapatilha, nem tênis com rodinhas);
 meia branca.
 Não é necessário uniforme para Ed. Física para essas turmas.
ENSINO FUNDAMENTAL II (6º ao 9º Ano) e ENSINO MÉDIO (1ª e 2ª Série)
 calça marrom com o nome da escola;
 blusa padronizada da escola;
 tênis (cor a critério / sugerimos preto / não será aceito sapatilha);
 meia branca.
3ª SÉRIE – ENSINO MÉDIO
 calça jeans azul;
 blusa padronizada da turma (a definir na 1ª semana de aula);
 tênis (cor a critério / sugerimos preto / não será aceito sapatilha);
 meia branca.

Uniforme de Ed. Física para as turmas do Fund. II e Médio


Short preto (meninos), Short-saia preto (meninas / comprimento mínimo meio da coxa), tênis, meia e camisa padronizada
Girassol da Ed. Física
OBS.: O uso de saia será permitido apenas para alunas evangélicas (comprimento mínimo no joelho);
A blusa não pode deixar a barriga à mostra.

