Colégio Dona Clara
“27 anos educando eticamente as futuras gerações”

LISTA DE MATERIAL 2019 - 1º PERÍODO
(Etiquetar com o nome completo do aluno e entregar no dia 1º de fevereiro na recepção da
Educação Infantil)

01 - Garrafinha para água com tampa (manter na lancheira)
01 - Avental grande com a logo do colégio (será usado na aula de artes)
01- Crachá identificador plastificado c/ 01 foto 3x4 do aluno
12 - Lápis de cor JUMBO/grosso
04 - Lápis pretos JUMBO/grosso (grande)
01 - Apontador com depósito para lápis jumbo,
01 - Tesoura sem ponta
01 - Frasco de cola branca de 90g
01 - Estojo de pincel atômico 12 cores lavável grosso
01 - Caixa de giz de cera com 12 cores grosso
02 - Canetas hidrocor ponta redonda –preta
01- Pasta documento A4 fecho botão transparente (para Para Casa e projeto Amigos da
Leitura).
01 - Caneta para retroprojetor - ponta média - cores variadas – para marcar os materiais do
aluno o ano inteiro e para artes.
01 Foto 10x15 do aluno – de rosto – plastificada.
01 Pasta com elástico polipropileno 245x335x30 – A4 /transparente (para arquivo de Artes)
02 - Cadernos de desenho grande espiral (1 Para casa/1 para aula) – encapados e
etiquetados (com 60fls)
01 – Caderno de desenho grande espiral (para registros da Ciranda de Livros) – encapado e
etiquetado (com 48fls)
01 - Pacote de color set A4 – azul ou vermelho ou verde - para montar o portfólio dos Projetos
1º e 2º semestre
01 – Pacote de color ser A4 – estampado - para montar o portfólio dos Projetos 1º e 2º
semestre
02 - Caixas de massa para modelar super macia com plastilina - 12 cores /antialérgica
02 - Refis de cola quente grossa (bem transparente)
01 - Pincel chato e fino para pinturaRolo de fita de cetim fina (1cm) – Cor preto ou vermelho
01 Pacote de color set A4 – (amarelo ou verde ou preto ou azul) – para montar o portfólio dos
Projetos 1º e 2º semestre
01 Pacote de cartolina estampada A4 - para montar o portfólio dos Projetos 1º e 2º semestre
02 Folhas de EVA atoalhado – cores variadas
02 Folhas de EVA com brilho- cores variadas
02 m de TNT (verde, amarelo, azul, preto ou branco)- para montar painéis da Mostra Cultural
01 Tela para pintura – 20x30cm – para Oficina de Artes

01 Pacote de papel branco com moldura colorida (7 cores) – 35 folhas - – para o Portfólio de
artes
01Pacote de papel colorido – 8 cores/ A4 – para dobradura, colagem, recorte
02 Gibis para crianças
01 Folha de papel Panamá grosso de 80cm – para montar painéis na Mostra Cultural
02 Revistas usadas (com gravuras grandes para recorte)
03 Livros de literatura Infantil (de autores e ilustradores brasileiros) – para a biblioteca da sala.(os
livros podem ser usados, desde que estejam em bom estado).Devem ser encapados com plástico
transparente e o nome do aluno na contracapa.
ADQUIRIR O Material gráfico: Projeto “DESCOBRINCAR” – 04 ANOS, da Editora Nathan. Este
material contém:
 2 livros de atividades;
 1 livro de literatura, e
 1 Cd de música infantil
 O material “Descobrincar” será distribuído na secretaria do colégio pelo valor de R$
375,00 (no cartão de crédito 3x R$ 125,00).
OBSERVAÇÕES:

1-

AGENDA

A agenda escolar 2019 do Colégio Dona Clara (específica e personalizada) será vendida por
R$ 35,00 na coordenação do segmento na primeira semana de aula. Uso obrigatório
2-

UNIFORME

O uniforme escolar é um meio de identificar o aluno do Colégio Dona Clara e evidenciar que ele faz
parte do corpo discente da escola, evitando a perspectiva consumista e o privilégio de marcas. Por
isso seu uso é obrigatório.
Os uniformes deverão ser marcados com o nome do aluno e ano da série para evitar perdas ou
extravios pelos quais o Colégio não se responsabiliza.
Não será permitido o uso de blusas de olimpíadas, da escolinha de esportes e etc.
Lojas que vendem o uniforme do Colégio:
Elaine Gontijo (31) 3403-2881 / (31) 3024-5990 / Elaine confecção
Papelaria & Cia (31) 3582-7627/ 99227-0582 /Maroto confecções.
Livraria J&E Happy Book: Telefones: 2512-2342/ /99420-2342/99351-3952 – Maroto Confecções.

 INÍCIO DAS AULAS EM 2019: 04 DE FEVEREIRO (SEGUNDA - FEIRA) COM HORÁRIO
ESPECIAL/REDUZIDO PARA OS ALUNOS NOVATOS.
 ATENÇÃO: No dia 06 de fevereiro haverá uma reunião para pais de alunos dos 1ºs Períodos
para apresentação da Proposta Pedagógica e Projetos/2019, às 19 horas, na sede da
Educação Infantil.

LIVRARIAS PARCEIRAS
Minas Shopping: (31) 3426-1101
Shopping Estação BH: (31) 3118-96
Shopping Del Rey: (31) 3415-8050

Livraria João Paulo II /Livros Novos e usados
Tel:3212-3040
R: Fernandes Tourino,149 – Savassi
vendas@livrariajoaopauloii.com

Agência de Livros – Compra , vende e troca
R: Conceição Macedo Novais,53- Cidade Nova
Tels(31)2520-5857/4141-2188/ 99621-4498
e.mail:vendas.aglivros@gmail.com

Papelaria & Cia
R: Amavél Costa,15 – B Jaraguá
Tel: 3582-7627/99227-0582
papelariaecompanhia@gmail.com

Van Gogh papelaria
Av. Coronel José Dias Bicalho 187/ São Luiz
(31) 3491-1194
Contato@vangoghpapelaria.com.br

J&E
Rua: Jonas Lins de Oliveira, 141 – Dona Clara
Telefones: 2512-2342 / 99351-3952/99420-2342

Livraria e papelaria Lipy
Av. Isabel Bueno, 1026 – Jaraguá
Tel.: (31) 3443-5808 - 3443-4911
lipy1@yahoo.com.br

