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Rua Gal. Prestes Guimarães, 520 Bairro Rodrigues Passo Fundo/RS
Fone (54) 3313-2848 www.meninojesus.notredame.org.br meninojesus@notredame.org.br

MATERIAL DE USO DIÁRIO
PARA TER NA MOCHILA
01 caderno grande - brochurão de linhas simples, com margem e
sem desenhos nas folhas
03 cadernos pequenos - brochurão de linhas simples, 48 folhas,
com margem sem desenhos nas folhas
01 caixa de lápis de cor - com 12 ou 24 cores
01 tesoura sem ponta
01 estojo de canetinhas coloridas
01 borracha
01 cola bastão
01 tubo de cola – 90 gr
01 caixa de giz de cera retrátil
01 apontador com depósito
02 lápis de escrever
01 pasta com elástico
01 estojo
1 caderno de desenho capa dura (grande)
MATERIAL A SER ENTREGUE PARA A PROFESSORA
01 caixa de tinta guache pequena - 12 cores
02 potes de 150 gr. de massa de modelar
01 pincel chato n.º 10
02 canetas de retroprojetor (uma preta e uma colorida)
1 jogo pedagógico adequado a faixa etária. Sugestão: sílabas,
desenho x escrita, memória, adição e subtração, dominó silábico
ou numérico...
01 bloco de desenho Canson (tamanho A3)
03 sacos plásticos transparentes, oficio
20 folhas sulfite 60 colorida
02 pacote de 50 folhas sulfite 60 branca
01 kit material dourado (pequeno) de madeira
02 pacote de pratos de papelão descartáveis
1 tudo de cola para EVA
01 revista para recorte
02 cartela de adesivos
01 gibi (Turma da Mônica)
01 prancheta
01 pacote de color plus (color set)
01 folha papel paraná
01 folha de sulfitão

PROJETO DE LEITURA DA REDE NOTRE DAME DE EDUCAÇÃO
A lista de livros referente ao projeto de leitura será entregue em
fevereiro/2018.
LIVROS:
FILOSOFIA
Coleção o Início de uma mudança Livro: O meu quintal?
Editora: Ed. Sophos, 7ª Edição
LINGUA INGLESA
Livro: SUPER STARS 1 – Student Book
Editora: Oxford, 1ª Edição
Será solicitado na primeira reunião com pais, dia 14/02:
- 01 livro para a biblioteca da sala de aula

INÍCIO DO ANO LETIVO – 2018
Dia 14 de fevereiro, quarta-feira, às 13h30min –
Reunião com pais e entrega de materiais.
Dia 15 de fevereiro (quinta-feira): aula das 13h20min às
16h30min.
A partir do dia 16 de fevereiro (sexta-feira): horário
normal das 13h20min às 17h50min

TODO MATERIAL a ser entregue para a professora
deverá ser identificado com nome completo do
estudante e entregue na reunião de pais, dia 14 de
fevereiro.
O uso do UNIFORME é obrigatório para os dias de aula e
atividades extraclasse.
O uniforme é adquirido no Bazar Santa Júlia.
Horário de atendimento:
- Segunda a sexta-feira: 8h às 12horas/ 13h às 18horas
- Sábado: 9horas às 12horas
Endereço: Rua Morom (ao lado da passarela do Notre
Dame). Telefone: (54)3314 4851 / (54) 2104 2963.
De 23/12/2017 à 21/01/2018 não haverá atendimento
aos sábados.

Esta lista encontra-se disponível em todas as livrarias da cidade no site da Escola. Os livros didáticos serão utilizados a partir do
dia 26 de fevereiro. Assim, é importante que o pedido nas livrarias aconteça com antecedência.

Peço ao bom Deus que lhe dê a necessária coragem para se vencer a si mesma e estou certa de que o conseguirá,
com a ajuda da graça do bom Deus e de Nossa Senhora”. (Santa Júlia, C.181)

