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MATERIAIS INDIVIDUAIS QUE DEVEM FICAR NA ESCOLA





























Agenda Escolar (Tamanho: 21 cm X 14 cm);
01 pasta média com elástico;
02 apontadores duplos para lápis grosso ou fino;
10 lápis grafite;
01 estojo GRANDE com zíper (devidamente identificado);
03 caixas de lápis de cor;
01 tesoura de ponta arredondada com nome gravado;
01 conjunto de hidrocor com 12 cores;
06 borrachas;
02 caixas de massa de modelar à base de amido;
02 caixas de giz de cera ( sendo 1 com diferentes tons de pele);
01 pincel nº 16;
01 pincel nº 12;
01 tinta guache 250ml;
01 tinta de artesanato (250ml) em qualquer uma das cores:
vermelho preto, amarelo, branco, azul e verde claro;
01 avental infantil;
01 trilho;
01 bola de isopor (75 mm);
01 Revista usada;
02 livros literários (será escolhido pelos pais, no ato da entrega
de material);
02 canetas de tecido;
01 cartolina branca;
01 dupla face colorido;
01 folha de celofone colorido;
01 folha de nacarado;
Feltro liso (01 metro);
Feltro estampado (01 metro);
Chita (01 metro);
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01 pacote de paper neon;
01 lupa média;
01 prancheta.

Observação:
Os itens solicitados atenderão as necessidades, ao longo do ano
letivo, quando da realização das atividades pedagógicas propostas e
planejadas com o livro didático adotado e o projeto interdisciplinar a
ser desenvolvido pela turma.
MATERIAL DIDÁTICO
INFANTIL 2 - COLEÇÃO GIROLHAR 4 ANOS - PASTA ÚNICA
EDITORA: EDEBÊ
Os livros da Edebê estarão disponíveis para venda apenas no site:
http://loja.edebe.com.br. A partir do dia 15 de janeiro, o livro impresso
poderá ser retirado na escola, estando condicionado à liberação da Nota
Fiscal Eletrônica no sistema online da Editora.
INFANTIL 2
- SUPER SAFARI BRITISH ENGLISH 2 ACTIVITY BOOK 1ST ED,
ANO:2015 DVD-ROM - 1ST ED, ANO:2015
SUPER SAFARI BRITISH ENGLISH 2 PUPIL’S BOOK WITH, DVDROM - 1ST ED, ANO:2015
AUTOR: PUTCHA, HEBERT
EDITORA: CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS
ISBN: 9781107476899 9781107476882
O material didático para o programa bilíngue (Cambridge University
Press Bilingual) está disponível para compra no website do
Colégio Auxiliadora por meio do link:
https://www.disal.com.br/auxiliadorapetrolina
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INFORMATIVO AOS PAIS E/OU RESPONSÁVEIS
1. OBSERVAÇÕES
Diariamente, a criança deverá trazer os seguintes itens de uso pessoal:
roupa, calcinha/cueca, toalha de banho com nome bordado, sabonete
líquido, lenço umedecido e lancheira.
2. SOBRE O FARDAMENTO
Fardamento:
Camisa branca (fardamento padrão); Meninos - Bermuda vermelha /
Meninas – Short Saia Vermelho (fardamento padrão) e Sandália
ortopédica preta.
O item acima (farda) será adquirido na:
LIVRARIA BONDELÊ (Somente na loja da Av. Monsenhor Ângelo
Sampaio)
Telefone: (87) 3862-3333 / (87) 3862-5996
Endereço: Av. Monsenhor Ângelo Sampaio, 692 – Vila Eduardo Petrolina
As Listas de materiais - 2018 também estarão disponíveis no nosso site:
www.auxiliadorapetrolina.com.br
3. SOBRE A ENTREGA DE MATERIAL
Solicitamos o comparecimento de todos os pais no dia 30/01/2019,
no turno em que a criança vai estudar (7h30min às 11h – manhã e
13h30min às 17h – tarde), para a entrega de todo o material solicitado
devidamente identificado.
Obs.: os materiais não identificados corretamente não serão
recebidos pelas educadoras.
4. SOBRE O INÍCIO DO ANO LETIVO – 2019
AS AULAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL INICIARÃO DIA 01 DE FEVEREIRO
DE 2019.
HORÁRIO DOS TURNOS: 07h15min às 11h30min – turno da manhã
13h15min às 17h30min – turno da tarde
ACESSOS: Portão Laura Vicuña - (Rua Antônio Santana Filho);
Portão Madre Mazzarello (Av. Guararapes)
COLÉGIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA
Praça Maria Auxiliadora, 380, Centro – Petrolina – PE
www.auxiliadorapetrolina.com.br
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