Lista de materiais - 2019
Contraturno - Período integral

(independente de nível ou ano escolar)

Materiais de uso individual

MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO

MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL
DESCRIÇÃO (TIPO/MODELO)

DESCRIÇÃO (TIPO/MODELO)

QUANT.

QUANT.

Caixa de lenço de papel

2

Cola bastão 40 g

1

Caixa de lenço umedecido

2

Caderno de desenho grande 96 fls (200 x 275 mm)

1

Rolo de toalha de papel

1

Bloco papel creative 48 fls – A4

1

Pente/escova de cabelo

1

Pote de massinha colorida 500 g (qualquer cor)

1

Tubo de pasta dental

1

Pacote de palitos de churrasco

1

Escova dental e fio dental

1

Cola líquida 90 g

2

Travesseiro (pequeno) – Identificado

1

Papel sulfite 75 g A4 com 100 folhas branco

1

Camisa do uniforme (extra) – Identificada

1

Bloco – Papel creative 120 g/m em 8 cores (325 x
235 mm)

1

ALUNOS – cueca e par de meias identificados

1 de cada

ALUNAS – calcinha e par de meias identificados

1 de cada

Bloco – Papel Canson A3
TNT branco
Caixa de giz de cera

1
2 metros
1

MATERIAL DE APOIO CULTURAL
DESCRIÇÃO (TIPO/MODELO)

QUANT.

Gibi

3

Livro

1

Jogo pedagógico

1

Todos os itens devem ser trocados mensalmente.

ORIENTAÇÕES GERAIS
1.

Os materiais deverão ser entregues à professora Regente conforme circular a ser emitida pela direção antecipadamente.

2.

O Expoente preocupa-se em organizar sua programação curricular para atender ao manuseio e transporte dos materiais escolares,
de acordo com a Lei 13.430 de 31/03/2010. Aos pais, cabe a orientação e supervisão dos filhos.

3.

Todos os materiais e uniformes devem estar identificados com o nome do aluno.

4.

Agenda, Carteirinha, Informativo da Família e o Material Didático serão entregues no primeiro dia de aula e/ou na reunião com os pais.

5.

A Mochila padrão Expoente a ser entregue junto com os demais materiais é de uso obrigatório diário durante o ano letivo.

6.

Os Uniformes padrão Expoente de Verão e de Inverno devem ser providenciados com antecedência no início do ano: camiseta manga
curta ou longa, calças e bermudas, casacos e blusas, parca e suéteres, vestido e short-saia, luvas, cachecol e touca.

7.

Empresas parceiras fornecedoras de uniformes:
•

		

Cia do Uniforme – Endereço 1: Rua Alberto Foloni, 1 582 – Ahú – Telefone: (41) 3252-1638
Endereço 2: Av. Visconde de Guarapuava, 5 529 – Batel – Telefone: (41) 3342-2337

•

Confecções Deljoh’s – Endereço: Rua Chile, 1 938 – Rebouças – Telefone: (41) 3332-6500

•

Confecções Juvevê – Endereço: Rua Rocha Pombo, 795 – Juvevê – Telefone: (41) 3252-4027

