COLÉGIO “JULIO VERNE”

Rua Taguá, 344 - Liberdade - CEP: 01508-010 - São Paulo - Capital - Fones: 3277-4156 / 3272-0420
Email – contato@colegiojulioverne.com.br

Srs. Pais ou Responsáveis
Informações e Instruções:


Procurar reaproveitar os materiais do ano anterior que estejam em bom estado;



Identificar todo material escolar e peças do Uniforme com nome completo;



Adquirir apenas o solicitado, evitando excesso, o material deve ser básico e simples;



Durante o ano quando necessário será solicitado material para reposição e para a utilização em
Projetos diversos;



O material deverá ser entregue para a Professora na nossa Reunião de Apresentação no dia
31/01/2018 às 14h00;



Livros e cadernos deverão ser encapados com plástico, para a boa conservação;



O uso do uniforme é obrigatório, devendo ser usado diariamente, desde o 1º dia de aula;



Horário de aulas –

Ed. Infantil I e II – 13h00 ás 17h00
1º e 2º anos – 13h15 ás 17h15
3º, 4º, 5º e 6º anos – 13h30 ás 17h30

Início das aulas – 01/02/2018

Acompanhe sempre a agenda de seu filho(a), ela servirá na troca de informações dos senhores com a
professora. Na impossibilidade de vir á escola, ligue e fale com a professora.

“Não há saber mais ou saber menos: Há saberes diferentes”.
(Paulo Freire)

Editora FTD
Os livros das editoras: FTD, Brasil e Oxford, estarão á venda na escola

COLÉGIO “JULIO VERNE”

Rua Taguá, 344 - Liberdade - CEP: 01508-010 - São Paulo - Capital - Fones: 3277-4156 / 3272-0420
Email – contato@colegiojulioverne.com.br

Lista de Material – Educação Infantil (4 anos completos) - 2018
Material de Sala

Quant.
Livro:

# Caixa de lápis de cor com 24 cores
# Caixa de sapato (vazia e encapada)
# Caixa de caneta hidrográfica
# Lápis preto nº 02
# Caderno de desenho grande
# Caixa de tinta guache
# Cartolinas
# Folha de papel cartão (colorida)
# Borrachas brancas
# 1 apontador com depósito
# Estojo
# Caixa giz de cera colorido
# Colas branca (liquida)
# Tesoura sem ponta
# Pasta polionda fina
# Fita adesiva decorada
# Unidades de cola relevo
# Folhas de sulfite branca
# Folhas de sulfite coloridas
# Tubos de cola gliter
# Pincel nº 02 e nº10;
# Fitas dupla face
# Durex transparente pequeno
# Massa para modelar
# Bloco de canson A4;
# Folhas de Eva coloridas
# Caixinha de algodão
# Jogo Pedagógico de acordo com a faixa etária
# Folhas de Papel Kraft
# Agenda

01
01
01
05
01
01
04
01
02
01
01
01
02
01
01
02
03
300
200
01
01
02
01
01
01
05
01
01
05
01

Assim eu Aprendo – Integrado
Ed.do Brasil
Educação Infantil 1

Jornais e revistas para recorte

Kit Higiene Pessoal
# 01 Avental
# 01 Pote pequeno de lenço umedecido
# 01 Garrafa de plástico
# 01 Escova de dentes
# 01 Creme de dentes pequeno
# 01 Toalha de mão pequena
# 01 Necessarie para colocar os
Itens acima
# 01 Pote de sorvete vazio e lavado com
tampa
Todos os matérias deverão estar com o
nome.

Editora FTD
Os livros das editoras: FTD, Brasil e Oxford, estarão á venda na escola

COLÉGIO “JULIO VERNE”

Rua Taguá, 344 - Liberdade - CEP: 01508-010 - São Paulo - Capital - Fones: 3277-4156 / 3272-0420
Email – contato@colegiojulioverne.com.br

Lista de Material – Educação Infantil (5 anos até 30/06/2018) – 2018
Material de Sala

Quant.
Livro:

# Caixa de lápis de cor com 36 cores
# Caixa de canetinha com 12 cores
# Lápis preto nº 02
# Borracha
# Apontador com depósito
# Estojo
# Jogo ecogiz bicolor com 12 cores
# Cola liquido pequena
# Colas bastão pequenas
# Tesoura sem ponta
# Kit de massinha
# Massa de Modelar DAS TERRACOTA (500gr)
# Potes de sorvete vazios e lavados
# Jogo de tintas guache com 12 cores
# Folhas de sulfite branco
# Folhas de sulfite colorido
# Rolo de fita crepe colorida
# Jogo de tintas aquarela com 12 cores em pastilha
# Pincel chato nº 08
# Bloco de canson A4 (gramatura 300)
# Cadernos aspirais capa dura pequeno
# Caderno de Desenho Grande (50 fls)
# Cartolinas Brancas
# Folhas de Papel Kraft
# Jogo Pedagógico de acordo com a faixa etária
# Agenda

01
01
06
02
01
01
01
01
03
01
01
01
02
01
300
200
01
01
01
01
02
01
02
05
01
01

Assim eu Aprendo – Integrado
Ed.do Brasil
Educação Infantil 2

Jornais e revistas para recorte
Kit Higiene Pessoal
# 01 Pacote gde de lenços umidecidos gde
# 01 Garrafinha plástica para água
# 01 Escova dental
# 01 Pasta dental (pequena)
# 01Toalha de mão (pequena)
# 01 Necessarie para colocar os itens acima
Todos os matérias deverão estar com o
nome.

Editora FTD
Os livros das editoras: FTD, Brasil e Oxford, estarão á venda na escola

COLÉGIO “JULIO VERNE”

Rua Taguá, 344 - Liberdade - CEP: 01508-010 - São Paulo - Capital - Fones: 3277-4156 / 3272-0420
Email – contato@colegiojulioverne.com.br

Lista de Material – 1º Ano do Ensino Fundamental – 2018 (6 anos até 30/06/2018)
Material de Sala

Quant.
Livros

# caixa de sapato (vazia e encapada)
# caderno caligrafia – capa dura vertical
# lápis preto nº 02
# apontador com depósito
# borrachas
# estojo
# colas branca (bastão e liquida)
# tesoura sem ponta
# Jogo de tintas guache com 12 cores
# caixa de massa para modelar
# fita crepe dupla face
# pincel nº2
# folhas de sulfite (branca – A4)
# folhas de sulfite colorida
# pasta polionda A 4
# papel para origami
# fita durex larga grande
# palito de sorvete
# 6 EVAs (cores variadas)
# papel Crepom
# cartolina Branca
# folhas de papel kraft
# régua de 30 cm
# caixa lápis giz de cera
# bloco papel canson A4
# pacote de saco plástico A4 para pasta
# cadernos aspirais capa dura pequeno
# pacote de algodão colorido em bolinhas
# pote de sorvete vazio e limpo de 1 litro
# Gibis
# Agenda

01
01
05
01
02
01
02
01
01
01
01
01
300
200
01
1pacote
01
1pacote
06
02
02
05
01
01
01
01
05
01
01
02
01

COLEÇÃO AKPALÔ:
PORTUGUÊS, MATEMÁTICA, CIÊNCIAS,
HISTORIA e GEOGRAFIA – 1º Ano
Editora do Brasil
Autores: Linos Galdonne
INGLES: Shine On ! - Volume I
Editora: Oxford
Autores: Susan Banman e Patrick Jackson
Filosofia e Vida 1
Autor: Gabriel Chalita
Ed. FTD
Kit Higiene Pessoal
# 01 Pacote gde de lenços umidecidos
# 01 Garrafinha plástica para água
# 01 Escova dental
# 01 Pasta dental (pequena)
# 01Toalha de mão (pequena)
# 01 Necessarie para colocar os itens acima
Todos os matérias deverão estar com o nome.

Editora FTD
Os livros das editoras: FTD, Brasil e Oxford, estarão á venda na escola

COLÉGIO “JULIO VERNE”

Rua Taguá, 344 - Liberdade - CEP: 01508-010 - São Paulo - Capital - Fones: 3277-4156 / 3272-0420
Email – contato@colegiojulioverne.com.br

LISTA DE MATERIAL - 2º ANO ENSINO FUNDAMENTAL – 2018
Material de Sala

Quant.
LIVROS

# Caixa de lápis de cor
# Caixa de giz de cera
# Caixa de sapato (Vazia e encapada)
# Caixa de caneta hidrográfica
# Lápis preto Nº 02
# Borrachas brancas
# Apontador com depósito
# Régua de 30 cm
# Colas brancas (Bastão)
# Colas brancas (liquida)
# Tesoura sem ponta
# Pasta polionda fina
# cadernos brochura capa dura pequeno
# Pincel nº 02 e nº10
# Jogo de tintas guache com 12 cores
# Folhas de sulfite branca
# Folhas de sulfite colorida
# Fitas dupla face
# Durex transparente fino
# Durex transparente largo
# Durex colorido
# Plásticos para fichário com 4 furos
# Material dourado (pequeno de madeira)
# Bloco canson A4
# Sacos de presente (tamanho médio)
# EVAs coloridos
# Caderno de caligrafia vertical capa dura
# Bloco de folha coloridas recriart
# Papel Crepom
# Cartolina Branca
# Gibis
# Folhas de papel Kraft
# Agenda
# Caixa massa de modelar
# Caderno de desenho grande

01
01
01
01
06
02
01
01
01
01
01
01
05
02
01
300
200
02
01
01
02
10
01
01
05
06
01
01
02
02
02
05
01
01
01

COLEÇÃO AKPALÔ:
PORTUGUÊS, MATEMÁTICA, CIÊNCIAS,
HISTORIA e GEOGRAFIA – 2º Ano
Editora do Brasil
Autores: Linos Galdonne
INGLES: Shine On ! – Volume II
Editora: Oxford
Autores: Helen Casey
Filosofia e Vida 2
Autor: Gabriel Chalita
Ed. FTD
Dicionário da Língua Portuguesa
Kit Higiene Pessoal
# 01 Pacote gde de lenços umidecidos
# 01 Garrafinha plástica para água
# 01 Escova dental
# 01 Pasta dental (pequena)
# 01Toalha de mão (pequena)
# 01 Necessarie para colocar os itens acima
Todos os matérias deverão estar com o
nome.

Editora FTD
Os livros das editoras: FTD, Brasil e Oxford, estarão á venda na escola

COLÉGIO “JULIO VERNE”

Rua Taguá, 344 - Liberdade - CEP: 01508-010 - São Paulo - Capital - Fones: 3277-4156 / 3272-0420
Email – contato@colegiojulioverne.com.br

Lista de Material – 3º Ano do Ensino Fundamental – 2018
Material de Sala

Quant.
Livros:

# caixa de lápis de cor
# caixa de giz de cera
# caixa de sapato ( vazia e encapada)
# caixa massa para modelar
# lápis preto nº 02;
# apontador com depósito
# estojo
# colas brancas (bastão)
# colas brancas (liquidas)
# tesoura sem ponta;
# régua de 30 cm
# cadernos pequenos brochura capa dura
# pasta fina com elástico
# caderno de caligrafia capa dura vertical
# folhas EVAs coloridos
# pincel nº 10 e nº 16;
# Jogo de tintas guache com 12 cores
# durex transparente fino
# durex transparente largo
# plásticos 4 furos (tamanho oficio)
# folhas de sulfite (coloridas)
# folhas de sulfite ( branca – A4)
# fita crepe dupla face
# folhas de papel cartão
# bloco de folhas coloridas Origami
# pote de sorvete vazio e limpo de 1 litro
# papel crepom
# caderno de desenho grande
# agenda

01
01
01
01
05
01
01
01
01
01
01
05
01
01
06
02
01
01
01
10
200
300
02
02
01
01
02
01
01

COLEÇÃO AKPALÔ:
PORTUGUÊS, MATEMÁTICA, CIÊNCIAS,
HISTORIA e GEOGRAFIA – 3º Ano
Editora do Brasil
Autores: Linos Galdonne
INGLES: Shine On ! – Volume III
Editora: Oxford
Autores: Susan Banman e Patrick Jackson
Filosofia e Vida 3
Autor: Gabriel Chalita
Ed. FTD
Dicionário da Língua Portuguesa
Kit Higiene Pessoal
# 01 Pacote gde de lenços umidecidos
# 01 Garrafinha plástica para água
# 01 Escova dental
# 01 Pasta dental (pequena)
# 01Toalha de mão (pequena)
# 01 Necessarie para colocar os itens acima
Todos os matérias deverão estar com o nome.

Editora FTD
Os livros das editoras: FTD, Brasil e Oxford, estarão á venda na escola

COLÉGIO “JULIO VERNE”

Rua Taguá, 344 - Liberdade - CEP: 01508-010 - São Paulo - Capital - Fones: 3277-4156 / 3272-0420
Email – contato@colegiojulioverne.com.br

Lista de Material – 4º Ano do Ensino Fundamental – 2018
Material de Sala

# caixa de lápis de cor
# caixa de giz de cera
# caixa de sapato ( vazia e encapada)
# lápis preto nº 02
# apontador com depósito
# borrachas
# estojo
# colas brancas (bastão)
# colas brancas (liquidas)
# palito de sorvete
# tesoura sem ponta
# pasta polionda com elástico fina
# cadernos de capa dura (100 folhas) grande
# caderno de caligrafia capa dura vertical
# caderno de desenho – capa dura
# folhas de papel color – set (preto e marrom)
# pincel chato nº 10
# folhas de sulfite ( branca – A4)
# folhas de sulfite (coloridas - A4)
# folhas de papel crepom
# cartolinas
# papel cartão A4
# EVAs coloridos
# régua de 30 cm
# papel vegetal A4
# fita dupla face
# papel para origami – dobradura (15 X 15)
# plásticos grosso para fichário com 4 furos
# bloco de papel canson A4
# caixa de massa de modelar
# agenda

Quant
.
01
01
01
05
01
02
01
01
01
100
01
01
06
01
01
02
02
300
200
02
02
01
04
01
05fls
01
01
01 pct
02
01
01

Livros:
COLEÇÃO AKPALÔ:
PORTUGUÊS, MATEMÁTICA, CIÊNCIAS,
HISTORIA e GEOGRAFIA – 4º Ano
Editora do Brasil
Autores: Linos Galdonne
INGLES: Shine On ! – Volume IV
Editora: Oxford
Autores: Helen Casey
Filosofia e Vida 4
Autor: Gabriel Chalita
Ed. FTD
Dicionário da Língua Portuguesa

Kit Higiene Pessoal
# 01 Pacote gde de lenços umidecidos
# 01 Garrafinha plástica para água
# 01 Escova dental
# 01 Pasta dental (pequena)
# 01Toalha de mão (pequena)
# 01 Necessarie para colocar os itens acima

# 1pote de sorvete vazio e limpo de 1 litro
# 1 lata de leite ninho vazia e limpa
# 1 lata de farinha láctea vazia e limpa

Editora FTD
Os livros das editoras: FTD, Brasil e Oxford, estarão á venda na escola

COLÉGIO “JULIO VERNE”

Rua Taguá, 344 - Liberdade - CEP: 01508-010 - São Paulo - Capital - Fones: 3277-4156 / 3272-0420
Email – contato@colegiojulioverne.com.br

Lista de Material – 5º Ano do Ensino Fundamental – 2018
Material de Sala

Quant.
Livros:

# caixa de lápis de cor
# caixa de sapato ( vazia e encapada)
# caixa de caneta hidrográfica
# EVAs coloridos
# lápis preto nº 02
# apontador com depósito
# borrachas
# folhas de papel vegetal
# estojo
# régua de 30 cm
# colas branca (bastão)
# colas brancas (liquidas)
# tesoura sem ponta
# pasta polionda grossa
# palitos de sorvete
# cadernos de capa dura (100 folhas) grande
# caderno de caligrafia vertical capa dura
# pincel nº 2 e nº 10
# folhas de sulfite ( branca – A4);
# folhas de sulfite coloridas
# marca texto
# folhas de papel cartão
# compasso e transferidor
# caneta esferográfica (azul)
# papel para origami
# fitas crepe
# durex transparente pequeno fino
# durex colorido pequeno
# durex transparente largo
# folhas de papel almaço
# unidades de tinta guache colorida
# bloco de canson A4
# corretivo liquido
# pote de sorvete vazio e limpo 1 litro
# agenda

01
01
01
04
05
01
02
10
01
01
01
01
01
01
100
06
01
01
300
200
01
03
01
02
05
02
02
01
01
20
04
01
01
01
01

COLEÇÃO AKPALÔ:
PORTUGUÊS, MATEMÁTICA, CIÊNCIAS,
HISTORIA e GEOGRAFIA – 5º Ano
Editora do Brasil
Autores: Linos Galdonne
INGLES: Shine On ! – Volume V
Editora: Oxford
Autores: Susan Banman e Patrick Jackson
Filosofia e Vida 5
Autor: Gabriel Chalita
Ed. FTD
Dicionário da Língua Portuguesa

Kit Higiene Pessoal
# 01 Pacote gde de lenços umidecidos
# 01 Garrafinha plástica para água
# 01 Escova dental
# 01 Pasta dental (pequena)
# 01Toalha de mão (pequena)
# 01 Necessarie para colocar os itens acima

Editora FTD
Os livros das editoras: FTD, Brasil e Oxford, estarão á venda na escola

COLÉGIO “JULIO VERNE”

Rua Taguá, 344 - Liberdade - CEP: 01508-010 - São Paulo - Capital - Fones: 3277-4156 / 3272-0420
Email – contato@colegiojulioverne.com.br

Editora FTD
Os livros das editoras: FTD, Brasil e Oxford, estarão á venda na escola

