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LISTA DE MATERIAIS 2020 

 

 INFANTIL 2 

 

01 tesoura pequena sem ponta de metal 

01 cola multiuso pequena instantânea 20g 

03 colas brancas 110g (preferência tenaz) 

01 estojo de hidrográficas ponta grossa 12 cores 

02 caixas de cola colorida 06 cores (preferencia 

plasticor) 

01 caixa de giz de cera curto 12 cores 

02 caixas de massa de modelar soft 12 cores 

01 pincel chato nº 18 

01 pacote de balão bola nº 9, cor_____________ 

01 tubo de cola glitter______________ 

01 têmpera 250 ml _____________________ 

02 metros de TNT ______________________ 

01 metro de contact transparente (favor não 

dobrar) 

03 folhas de EVA 40X50 ___________________ 

01 pacote de folha de desenho A4 120g/m² 

50 folhas de desenho A3 

01 folha de papel dupla face________________ 

01 folha de papel cartaz__________________ 

02 pacotes de papel colorido (Canson ou 

Filipinho) 

01 fita crepe marrom (  )   durex larga (  )  

01 balde de praia e uma pá (  )  01 jogo 

pedagógico de madeira, de acordo com a idade 

(quebra-cabeça, memória, blocos lógicos)(  )  

01 foto 3X4 

01 camiseta de tamanho maior e mangas longas 

para pintura

 

• Por favor, sigam as cores especificadas pela professora, para qualidade do trabalho 

• A escolha de materiais simples implica na economia do valor gasto. Lembre-se, primamos 
pela simplicidade. 

• As marcas sugeridas apresentam maior durabilidade e qualidade. 
 

 

LIVRO LITERÁRIO 

 

• Poupou – Autora Paula Taitelbaum – Editora Piu 

Este livro poderá ser adquirido em qualquer livraria/site e será vendido nos PLANTÕES DE 

VENDAS na Escola, nos dias 03 de janeiro e 18 de fevereiro de 2020, das 9h às 12h e das 13h 

às 18h. 

  



 

 

ENTREGA DE MATERIAIS:  dia 18 de fevereiro, terça-feira às __________.   

Neste dia, deverá comparecer somente o RESPONSÁVEL (sem o aluno). 

  

MOCHILA: pode ser média, para o lanche, agenda escolar e uma muda de roupa, se necessário. 

 

TOALHA PARA O LANCHE: pequena. 

 

INÍCIO DO ANO LETIVO: 

• Dia 18/02/2020, terça-feira: entrega dos materiais conforme horário agendado; 

• Dia 19/02/2020, quarta-feira: visita da professora somente aos alunos novos, no turno da 

tarde (os demais alunos da Ed. Infantil não tem aula neste dia); 

• A partir do dia 20/02/2020, quinta-feira: aula conforme horário da adaptação para Educação 

Infantil; 

• Contraturno e Pós-turno iniciam em 18/02/2020 (terça-feira). 

 

ASSEMBLEIA DE PAIS: 

Dia 19/02/2020, quarta-feira, todos os Pais e/ou Responsáveis estão CONVOCADOS para 

Assembleia Geral de Pais, às 19h, no Salão de Eventos da Escola São José. 

 

UNIFORME: O uso do uniforme é obrigatório para todos os alunos, diariamente, conforme consta 

no Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. O uso do uniforme será cobrado a partir 

de 26 de fevereiro, quarta-feira.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                    ESCOLA FUNDAMENTAL SÃO JOSÉ 
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LISTA DE MATERIAIS 2020  

INFANTIL 3 

 

01 cola multiuso pequena instantânea 20g 

01 estojo de hidrográficas ponta grossa 12 cores 

02 caixas de cola colorida 6 cores (preferência 

Plasticolor) 

01 caixa de giz de cera curto 12 cores 

01 pote de “geleca” (preferência Amoeba) 

01 tesoura pequena sem ponta 

03 tubos de cola branca 110g (preferência 

Tenaz) 

02 caixas de massa de modelar SOFT 12 cores 

01 pincel chato nº 12  

01 tubo de cola glitter _________ 

02 potes de glitter cores ______ e _______ 

01 tempera 250ml ________________ 

01 pacote grande de lantejoulas ___________ 

01 metro de contact transparente  

02 metros de TNT ______________ 

04 folhas de EVA 40X50 ___________________ 

50 folhas de desenho A4 120g/m² 

50 folhas de desenho A3 

02 folhas de papel dupla face __________ 

02 tintas de tecido cores ________ e ______ 

01 pacote de balão bola nº 9 _____________ 

02 folhas de papel cartaz ______________ 

02 pacotes de papel colorido (Filipinho ou 

Canson) 

01 pacote de palito: de picolé (  )  churrasco (  )  

01 fita:  crepe larga marrom (  )  durex larga (  )  

01 balde de praia e uma pá (  ) 01 jogo de 

madeira de acordo com a idade (quebra-cabeça, 

memoria e outros)(  )  

01 livro de história infantil (pode ser que já tenha 

em casa) 

01 camiseta tamanho maior e manga longa (pode 

ser usada) 

01 foto 3X4 

 

• Por favor, sigam as cores especificadas pela professora, para qualidade do trabalho 

• A escolha de materiais simples implica na economia do valor gasto. Lembre-se, primamos 

pela simplicidade. 

• As marcas sugeridas apresentam maior durabilidade e qualidade. 

LIVRO LITERÁRIO 

• Poupou – Autora Paula Taitelbaum – Editora Piu 

Este livro poderá ser adquirido em qualquer livraria/site e será vendido nos PLANTÕES DE 

VENDAS na Escola, nos dias 03 de janeiro e 18 de fevereiro de 2020, das 9h às 12h e das 13h às 

18h. 

 

 



 

ENTREGA DE MATERIAIS:  dia 18 de fevereiro, terça-feira às __________.   

Neste dia, deverá comparecer somente o RESPONSÁVEL (sem o aluno). 

  

MOCHILA: pode ser média, para o lanche, agenda escolar e uma muda de roupa, se necessário. 

 

TOALHA PARA O LANCHE: pequena. 

 

INÍCIO DO ANO LETIVO: 

• Dia 18/02/2020, terça-feira: entrega dos materiais conforme horário agendado; 

• Dia 19/02/2020, quarta-feira: visita da professora somente aos alunos novos, no turno da 

tarde (os demais alunos da Ed. Infantil não tem aula neste dia); 

• A partir do dia 20/02/2020, quinta-feira: aula conforme horário da adaptação para Educação 

Infantil; 

• Contraturno e Pós-turno iniciam em 18/02/2020 (terça-feira). 

 

ASSEMBLEIA DE PAIS: 

Dia 19/02/2020, quarta-feira, todos os Pais e/ou Responsáveis estão CONVOCADOS para 

Assembleia Geral de Pais, às 19h, no Salão de Eventos da Escola São José. 

 

UNIFORME: O uso do uniforme é obrigatório para todos os alunos, diariamente, conforme consta 

no Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. O uso do uniforme será cobrado a partir 

de 26 de fevereiro, quarta-feira.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    ESCOLA FUNDAMENTAL SÃO JOSÉ 
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LISTA DE MATERIAIS 2020 

 
PRÉ A 

 
01 estojo de hidrográficas ponta grossa 12 cores 

02 colas brancas 110g (preferência tenaz) 

01 cola multiuso instantânea 20g 

01 caixa de cola colorida 6 cores 

01 cola glitter ________________ 

02 caixas de massa de modelar SOFT com 12 

cores 

01 caixa de lápis de cor 12 cores 

01 tesoura sem ponta 

01 pote de glitter ______________ 

01 durex largo (  ) fita dupla face (  )  

01 pote de “geleca” (preferência Amoeba) 

02 folhas de EVA _________________  

100 folhas de desenho A4 120g/m² 

01 pacote de folha colorida (Filipinho ou Canson) 

04 sacos plástico tamanho oficio sem furo 

02 metros de contact transparente 

02 metros de TNT ________________ 

01 jogo pedagógico de madeira de acordo com a 

idade (quebra-cabeça, memória e outros) 

01 balde de praia e pá 

02 fotos 3X4 

 

• Por favor, sigam as cores especificadas pela professora, para qualidade do trabalho 

• A escolha de materiais simples implica na economia do valor gasto. Lembre-se, primamos 

pela simplicidade. 

• As marcas sugeridas apresentam maior durabilidade e qualidade. 

 

LIVRO LITERÁRIO 

 

• Horas Bolas – Autora Paula Taitelbaum – Editora Piu 

Este livro poderá ser adquirido em qualquer livraria/site e será vendido nos PLANTÕES DE 

VENDAS na Escola, nos dias 03 de janeiro e 18 de fevereiro de 2020, das 9h às 12h e das 
13h às 18h. 

 

LIVRO DIDÁTICO 

 

• Matemática da Minha Vida, Ana Cristina Rangel, Nível A, Editora Neemi. 

Este livro poderá ser adquirido no site: https://www.matematicadaminhavida.com/ ou no 

Bazar Nova Opção.  

 

 

 

 

https://www.matematicadaminhavida.com/


 

 

 

ENTREGA DE MATERIAIS:  dia 18 de fevereiro, terça-feira às __________.   

Neste dia, deverá comparecer somente o RESPONSÁVEL (sem o aluno). 

  

MOCHILA: pode ser média, para o lanche, agenda escolar e uma muda de roupa, se necessário. 

 

TOALHA PARA O LANCHE: pequena. 

 

INÍCIO DO ANO LETIVO: 

• Dia 18/02/2020, terça-feira: entrega dos materiais conforme horário agendado; 

• Dia 19/02/2020, quarta-feira: visita da professora somente aos alunos novos, no turno da 

tarde (os demais alunos da Ed. Infantil não tem aula neste dia); 

• A partir do dia 20/02/2020, quinta-feira: aula conforme horário da adaptação para Educação 

Infantil; 

• Contraturno e Pós-turno iniciam em 18/02/2020 (terça-feira). 

 

ASSEMBLEIA DE PAIS: 

Dia 19/02/2020, quarta-feira, todos os Pais e/ou Responsáveis estão CONVOCADOS para 

Assembleia Geral de Pais, às 19h, no Salão de Eventos da Escola São José. 

 

UNIFORME: O uso do uniforme é obrigatório para todos os alunos, diariamente, conforme consta 

no Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. O uso do uniforme será cobrado a partir 

de 26 de fevereiro, quarta-feira.  
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LISTA DE MATERIAIS 2020 

  PRÉ B

02 colas branca 110g (preferência tenaz) 

01 caixas de lápis de cor grande 12 cores 

02 caixas de massa de modelar SOFT 12 cores 

01 apontador simples 

01 lápis de escrever nº 2, verde, HB 

01 tesoura sem ponta 

01 estojo de canetão 12 cores 

01 caixa de giz de cera curto  

01 caixa de cola colorida 6 cores 

01 tempera 250ml ______________ 

01 rolinho de lástex 

01 pacote de palito de picolé (pode ser colorido) 

01 cola multiuso instantânea  

01 pincel nº 12 

02 metros de contact transparente 

03 sacos plásticos tamanho oficio sem furo 

01 balde de praia e pazinha 

01 jogo pedagógico de madeira de acordo com a 

idade (memória, quebra-cabeça, dominó, esquema 

corporal e outros) 

02 fotos 3X4 

01 papel crepom___________________ 

100 folhas de desenho A4 120g/m² 

30 folhas de desenho A3 

01 folha de papel cartaz__________________ 

02 folhas de EVA 40X50 ________________  

02 metros de TNT ______________________ 

02 pacotes de papel colorido (Filipinho ou 

Canson) 

01 revista para recorte

 

• Por favor, sigam as cores especificadas pela professora, para qualidade do trabalho. 

• A escolha de materiais simples implica na economia do valor gasto. Lembre-se, primamos 

pela simplicidade. 

• As marcas sugeridas apresentam maior durabilidade e qualidade. 

 

LIVRO LITERÁRIO 

Horas Bolas – Autora Paula Taitelbaum – Editora Piu. Este livro poderá ser adquirido em qualquer 

livraria/site e será vendido nos PLANTÕES DE VENDAS na Escola, nos dias 03 de janeiro e 18 de 
fevereiro de 2020, das 9h às 12h e das 13h às 18h. 

 

 

LIVRO DIDÁTICO: 

• Matemática da Minha Vida, Ana Cristina Rangel, Nível A, Editora Neemi. 

Este livro poderá ser adquirido no site: https://www.matematicadaminhavida.com/ ou no 

Bazar Nova Opção.  

 

 

https://www.matematicadaminhavida.com/


 

ENTREGA DE MATERIAIS:  dia 18 de fevereiro, terça-feira às __________.   

Neste dia, deverá comparecer somente o RESPONSÁVEL (sem o aluno). 

  

MOCHILA: pode ser média, para o lanche, agenda escolar e uma muda de roupa, se necessário. 

 

TOALHA PARA O LANCHE: pequena. 

 

INÍCIO DO ANO LETIVO: 

• Dia 18/02/2020, terça-feira: entrega dos materiais conforme horário agendado; 

• Dia 19/02/2020, quarta-feira: visita da professora somente aos alunos novos, no turno da 

tarde (os demais alunos da Ed. Infantil não tem aula neste dia); 

• A partir do dia 20/02/2020, quinta-feira: aula conforme horário da adaptação para Educação 

Infantil; 

• Contraturno e Pós-turno iniciam em 18/02/2020 (terça-feira). 

 

ASSEMBLEIA DE PAIS: 

Dia 19/02/2020, quarta-feira, todos os Pais e/ou Responsáveis estão CONVOCADOS para 

Assembleia Geral de Pais, às 19h, no Salão de Eventos da Escola São José. 

 

UNIFORME: O uso do uniforme é obrigatório para todos os alunos, diariamente, conforme consta 

no Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. O uso do uniforme será cobrado a partir 

de 26 de fevereiro, quarta-feira.  

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ESCOLA FUNDAMENTAL SÃO JOSÉ 
                                        Rede Franciscana Bernardina 
 
 
 
 
 
 
 

LISTA DE MATERIAIS 2020 

1ª SÉRIE 

 

03 colas brancas 110g (preferência Tenaz) 

03 revistas usadas para recorte 

02 caixas de lápis de cor 12 cores 

02 borrachas brancas macias 

01 blocos pequenos sem linhas, capa dura (com 

nome) 

01 caderno de caligrafia pequeno 

01 caderno pequeno com linha 

01 tesoura preta, pequena, sem ponta 

01 pasta com elástico para os trabalhos (com 

nome) 

01 caixa de giz de cera curto 

01 estojo de canetas hidrográficas ponta grossa 

12 cores 

03 sacos plásticos tamanho oficio sem furo 

04 lápis de escrever, nº 2, HB, verde 

02 apontadores 

02 caixas de cola colorida 6 cores 

01 caixa de massa de modelar SOFT 12 cores 

02 folhas de EVA 40X50 ___________________  

50 folhas de desenho A4 120g/m² 

50 folhas de desenho A3 

01 pacote de folha colorida (Canson ou Filipinho) 

01 durex largo 

01 metro de TNT _________________ 

01 folha de papel cartaz preto 

01 jogo pedagógico de madeira (números e 

letras) 

01 toalha para o lanche 

 

 

• Por favor, sigam as cores especificadas pela professora, para qualidade do trabalho 

• A escolha de materiais simples implica na economia do valor gasto. Lembre-se, primamos 

pela simplicidade. 

• As marcas sugeridas apresentam maior durabilidade e qualidade. 

 

LIVROS:  

• Nuno e as coisas incríveis – Autor André Neves – Editora Jujuba. 
Este livro poderá ser adquirido em qualquer livraria/site e será vendido nos PLANTÕES DE VENDAS 

na Escola, nos dias 03 de janeiro e 18 de fevereiro de 2020, das 9h às 12h e das 13h às 18h. 
 

• Matemática da Minha Vida, Ana Cristina Rangel, 1º ano, Editora Neemi. 

Este livro poderá ser adquirido no site: https://www.matematicadaminhavida.com/ ou no 

Bazar Nova Opção.  

 

 

 

https://www.matematicadaminhavida.com/


O material da Unoi será de uso obrigatório para as turmas de 1ª a 7ª séries em 2020. Em 
breve enviaremos um folder com as orientações para compra do material diretamente no site, na 
PLATAFORMA DO UNOi. Orientamos que leiam e atentem-se à algumas condições especiais de 
pagamento para compras até 30 de novembro.  Para realizar a compra:  

 

• Acesse unoi.educacao.com.br.  

• Clique PLATAFORMAS 

• Selecione PAGAMENTO Unoi educação.  

• Entre na aba: AINDA NÃO TENHO CADASTRO. 
 

Informe estes dados, que a Escola vinculará: 
 

CPF DO RESPONSÁVEL FINANCEIRO 
DATA DE NASCIMENTO DO ALUNO 

 

• Clique em CRIAR CONTA e siga os próximos passos. 
O CPF informado é o do Responsável Financeiro. 
Seguindo cada etapa, aparecerá as informações sobre parcelamentos, boletos, cartões. 
No caso de qualquer dúvida dentro da plataforma, ligar para 0800-7728866. 

 

ENTREGA DE MATERIAIS: dia 18 de fevereiro, terça-feira, às __________.   

INÍCIO DO ANO LETIVO: 

• Dia 18/02/2020, terça-feira: Entrega dos materiais conforme horário agendado; 

• Dia 19/02/2020, quarta-feira: 1ª a 5ª séries, aula de 13h15min às 15h15min; 

• A partir do dia 20/02, quinta-feira, aula em horário normal para 1ª a 5ª séries (13h15min às 

17h15min); 

• O Contraturno e Pós-turno iniciam em 18/02/2020 (terça-feira). 

 

ASSEMBLEIA DE PAIS: 

Dia 19/02/2020, quarta-feira, todos os Pais e/ou Responsáveis estão CONVOCADOS para 

Assembleia Geral de Pais, às 19h, no Salão de Eventos da Escola São José. 

 

UNIFORME: O uso do uniforme é obrigatório para todos os alunos, diariamente, conforme consta 

no Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. O uso do uniforme será cobrado a partir 

de 26 de fevereiro, quarta-feira.  

 

  



 

          ESCOLA FUNDAMENTAL SÃO JOSÉ 
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LISTA DE MATERIAIS 2020  

2ª SÉRIE 
 

          Favor colocar o nome do(a) aluno(a) nestes materiais: 
 
06 cadernos de 48 folhas sem espiral 
04 lápis de escrever nº 2, HB, verde 
02 borrachas brancas simples 
01 estojo 
01 pasta de elástico 
01 apontador 
01 mochila  

01 bloco de caligrafia pequeno 
01 pasta preta com 30 sacos plásticos 
01 tesoura preta, pequena, sem enfeites 
01 caixa de palitos de fósforos extralongos 
(preferência Fiat Lux, encapado) 
01 Gibi (pode ser usado) 

 

 

Não colocar nome nestes materiais:

01 caixa de lápis de cor 24 cores 

02 revistas usadas para recorte 

03 tubos de cola branca 110g 

01 lixa média (madeira) 

20 folhas de desenho A4 120g/m² 

01 pacote de folha colorida (Filipinho ou Canson) 

 

TODOS OS MATERIAIS (COM E SEM NOME) DEVEM SER TRAZIDOS NO DIA DA ENTREGA DE 

MATERIAIS, PARA A PROFESSORA FAZER A CONFERÊNCIA. 

 

LIVROS:  

• Matemática da Minha Vida, Ana Cristina Rangel, 2º ano, Editora Neemi. 

Este livro poderá ser adquirido no site: https://www.matematicadaminhavida.com/ ou no 

Bazar Nova Opção.  

 

• Margarida – Autor André Neves – Editora Abacate 
Este livro poderá ser adquirido em qualquer livraria/site e será vendido nos PLANTÕES DE 

VENDAS na Escola, nos dias 03 de janeiro e 18 de fevereiro de 2020, das 9h às 12h e das 
13h às 18h. 
 

 

• Por favor, sigam as cores especificadas pela professora, para qualidade do trabalho 

• A escolha de materiais simples implica na economia do valor gasto. Lembre-se, primamos  

pela simplicidade. 

• As marcas sugeridas apresentam maior durabilidade e qualidade. 

  

https://www.matematicadaminhavida.com/


 

O material da Unoi será de uso obrigatório para as turmas de 1ª a 7ª séries em 2020. Em 
breve enviaremos um folder com as orientações para compra do material diretamente no site, na 
PLATAFORMA DO UNOi. Orientamos que leiam e atentem-se à algumas condições especiais de 
pagamento para compras até 30 de novembro.  Para realizar a compra:  

 

• Acesse unoi.educacao.com.br.  

• Clique PLATAFORMAS 

• Selecione PAGAMENTO Unoi educação.  

• Entre na aba: AINDA NÃO TENHO CADASTRO. 
 

Informe estes dados, que a Escola vinculará: 
 

CPF DO RESPONSÁVEL FINANCEIRO 
DATA DE NASCIMENTO DO ALUNO 

 

• Clique em CRIAR CONTA e siga os próximos passos. 
O CPF informado é o do Responsável Financeiro. 
Seguindo cada etapa, aparecerá as informações sobre parcelamentos, boletos, cartões. 
No caso de qualquer dúvida dentro da plataforma, ligar para 0800-7728866. 

 

ENTREGA DE MATERIAIS: dia 18 de fevereiro, terça-feira, às __________.   

INÍCIO DO ANO LETIVO: 

• Dia 18/02/2020, terça-feira: Entrega dos materiais conforme horário agendado; 

• Dia 19/02/2020, quarta-feira: 1ª a 5ª séries, aula de 13h15min às 15h15min; 

• A partir do dia 20/02, quinta-feira, aula em horário normal para 1ª a 5ª séries (13h15min às 

17h15min); 

• O Contraturno e Pós-turno iniciam em 18/02/2020 (terça-feira). 

 

ASSEMBLEIA DE PAIS: 

Dia 19/02/2020, quarta-feira, todos os Pais e/ou Responsáveis estão CONVOCADOS para 

Assembleia Geral de Pais, às 19h, no Salão de Eventos da Escola São José. 

 

UNIFORME: O uso do uniforme é obrigatório para todos os alunos, diariamente, conforme consta 

no Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. O uso do uniforme será cobrado a partir 

de 26 de fevereiro, quarta-feira.  
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LISTA DE MATERIAIS 2020 

 3ª SÉRIE 

 

01 caderno de 96 folhas, pequeno, capa dura, sem 

espiral. 

01 caderno de 48 folhas, pequeno, capa dura, sem 

espiral. 

02 lápis de escrever 

01 borracha 

01 apontador 

01 régua 

01 tesoura pequena  

01 cola branca 110g 

01 estojo de hidrográfica 12 cores 

01 caixa de lápis de cor 12 cores 

 

MATERIAL PARA SER ENTREGUE NO PRIMEIRO DIA DE AULA 
 

01 pasta de elástico fina (com nome) 
01 pincel chato nº 10 
01 revista para recorte 
50 folhas de desenho A3 
50 folhas de desenho A4 120g/m² 
01 pacote de papel colorido (Canson ou Filipinho) 
01 caixa de giz de cera 12 cores 
01 caixa de massa de modelar SOFT 12 cores 

01 caixa de cola colorida 6 cores 

01 caderno de caligrafia pequeno 

01 caixa de tempera guache com 6 cores 

02 folhas de EVA 40X50____________________ 

01 dicionário da Língua Portuguesa (será usado 

até a 9ª série) 

 

 

 
Livro Literário 

• A Caligrafia de Dona Sofia – Autor André Neves – Editora Paulinas 
Este livro poderá ser adquirido em qualquer livraria/site e será vendido nos PLANTÕES DE 

VENDAS na Escola, nos dias 03 de janeiro e 18 de fevereiro de 2020, das 9h às 12h e das 13h às 

18h. 

 
• Por favor, sigam as cores especificadas pela professora, para qualidade do trabalho 

• A escolha de materiais simples implica na economia do valor gasto. Lembre-se, primamos 

pela simplicidade. 

• As marcas sugeridas apresentam maior durabilidade e qualidade. 

 

 
 

  



 
O material da Unoi será de uso obrigatório para as turmas de 1ª a 7ª séries em 2020. Em 

breve enviaremos um folder com as orientações para compra do material diretamente no site, na 
PLATAFORMA DO UNOi. Orientamos que leiam e atentem-se à algumas condições especiais de 
pagamento para compras até 30 de novembro.  Para realizar a compra:  

 

• Acesse unoi.educacao.com.br.  

• Clique PLATAFORMAS 

• Selecione PAGAMENTO Unoi educação.  

• Entre na aba: AINDA NÃO TENHO CADASTRO. 
 

Informe estes dados, que a Escola vinculará: 
 

CPF DO RESPONSÁVEL FINANCEIRO 
DATA DE NASCIMENTO DO ALUNO 

 

• Clique em CRIAR CONTA e siga os próximos passos. 
O CPF informado é o do Responsável Financeiro. 
Seguindo cada etapa, aparecerá as informações sobre parcelamentos, boletos, cartões. 
No caso de qualquer dúvida dentro da plataforma, ligar para 0800-7728866. 

 

 

ENTREGA DE MATERIAIS: dia 18 de fevereiro, terça-feira, às __________.   

INÍCIO DO ANO LETIVO: 

• Dia 18/02/2020, terça-feira: Entrega dos materiais conforme horário agendado; 

• Dia 19/02/2020, quarta-feira: 1ª a 5ª séries, aula de 13h15min às 15h15min; 

• A partir do dia 20/02, quinta-feira, aula em horário normal para 1ª a 5ª séries (13h15min às 

17h15min); 

• O Contraturno e Pós-turno iniciam em 18/02/2020 (terça-feira). 

 

ASSEMBLEIA DE PAIS: 

Dia 19/02/2020, quarta-feira, todos os Pais e/ou Responsáveis estão CONVOCADOS para 

Assembleia Geral de Pais, às 19h, no Salão de Eventos da Escola São José. 

 

UNIFORME: O uso do uniforme é obrigatório para todos os alunos, diariamente, conforme consta 

no Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. O uso do uniforme será cobrado a partir 

de 26 de fevereiro, quarta-feira.  

 

  



 

          ESCOLA FUNDAMENTAL SÃO JOSÉ 
                                        Rede Franciscana Bernardina 
 
 
 
 
 

 

LISTA DE MATERIAIS 2020   

4ª SÉRIE 

 

01 caderno de 96 folhas, grande, capa dura 

01 caderno de 48 folhas, pequeno, capa dura, sem 

espiral 

01 pasta de elástico 

01 caixa de giz de cera 12 cores 

01 estojo de hidrográficas 12 cores 

01 apontador 

01 tesoura pequena 

01 borracha 

01 cola branca 110g 

02 lápis de escrever 

01 régua 30cm 

01 caixa de lápis de cor 12 cores 

 

 

MATERIAL PARA SER ENTREGUE NO PRIMEIRO DIA DE AULA 

 

50 folhas de desenho A4 120g/m² 

01 colorida de 6 cores (  )  cola instantânea ( ) 

01 pasta com 30 sacos plásticos 

03 folhas de EVA 40X50 ________________ 

01 pacote de papel colorido (Canson ou Filipinho) 

01 cola glitter _______________________ 

 

Livro Literário 
 

• Maroca e Deolindo – Autor André Neves – Editora Paulinas 
Este livro poderá ser adquirido em qualquer livraria/site e será vendido nos PLANTÕES DE 
VENDAS na Escola, nos dias 03 de janeiro e 18 de fevereiro de 2020, das 9h às 12h e das 
13h às 18h. 

 
 

• Por favor, sigam as cores especificadas pela professora, para qualidade do trabalho 

• A escolha de materiais simples implica na economia do valor gasto. Lembre-se, primamos 

pela simplicidade. 

• As marcas sugeridas apresentam maior durabilidade e qualidade. 

 

 

 



O material da Unoi será de uso obrigatório para as turmas de 1ª a 7ª séries em 2020. Em 
breve enviaremos um folder com as orientações para compra do material diretamente no site, na 
PLATAFORMA DO UNOi. Orientamos que leiam e atentem-se à algumas condições especiais de 
pagamento para compras até 30 de novembro.  Para realizar a compra:  

 

• Acesse unoi.educacao.com.br.  

• Clique PLATAFORMAS 

• Selecione PAGAMENTO Unoi educação.  

• Entre na aba: AINDA NÃO TENHO CADASTRO. 
 

Informe estes dados, que a Escola vinculará: 
 

CPF DO RESPONSÁVEL FINANCEIRO 
DATA DE NASCIMENTO DO ALUNO 

 

• Clique em CRIAR CONTA e siga os próximos passos. 
O CPF informado é o do Responsável Financeiro. 
Seguindo cada etapa, aparecerá as informações sobre parcelamentos, boletos, cartões. 
No caso de qualquer dúvida dentro da plataforma, ligar para 0800-7728866. 

 

 

ENTREGA DE MATERIAIS: dia 18 de fevereiro, terça-feira, às __________.   

INÍCIO DO ANO LETIVO: 

• Dia 18/02/2020, terça-feira: Entrega dos materiais conforme horário agendado; 

• Dia 19/02/2020, quarta-feira: 1ª a 5ª séries, aula de 13h15min às 15h15min; 

• A partir do dia 20/02, quinta-feira, aula em horário normal para 1ª a 5ª séries (13h15min às 

17h15min); 

• O Contraturno e Pós-turno iniciam em 18/02/2020 (terça-feira). 

 

ASSEMBLEIA DE PAIS: 

Dia 19/02/2020, quarta-feira, todos os Pais e/ou Responsáveis estão CONVOCADOS para 

Assembleia Geral de Pais, às 19h, no Salão de Eventos da Escola São José. 

 

UNIFORME: O uso do uniforme é obrigatório para todos os alunos, diariamente, conforme consta 

no Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. O uso do uniforme será cobrado a partir 

de 26 de fevereiro, quarta-feira.  

 

  



 

 

          ESCOLA FUNDAMENTAL SÃO JOSÉ 
                                        Rede Franciscana Bernardina 
 
 
 
 
 

 

 

LISTA DE MATERIAIS 2020 

 5ª SÉRIE 

 

01 caderno de 96 folhas, grande. 

02 cadernos de 48 folhas, pequeno. 

01 bloco pequeno (rascunho) 

01 caixa de giz de cera 12 cores 

01 apontador 

01 tesoura pequena 

01 caneta azul 

02 canetas colorida 

02 borrachas 

02 lápis de escrever 

01 cola branca 110g 

01 régua transparente 30 cm 

01 caixa de lápis de cor 12 cores 

01 pasta com elástico 

 

 

MATERIAL PARA SER ENTREGUE NO PRIMEIRO DIA DE AULA 

 

50 folhas de desenho A4 120g/m² 

01 revista para recortar 

01 lixa preta grossa  

01 cola glitter _______________ 

01 folha de EVA 40X50 ________________ 

01 jogo de acordo com a idade 

 

 
Livro Literário 

• Um dia um rio – Autor André Neves – Editora Pulo do gato 
Este livro poderá ser adquirido em qualquer livraria/site e será vendido nos PLANTÕES DE 
VENDAS na Escola, nos dias 03 de janeiro e 18 de fevereiro de 2020, das 9h às 12h e das 13h às 
18h 
 
 
 

• Por favor, sigam as cores especificadas pela professora, para qualidade do trabalho 

• A escolha de materiais simples implica na economia do valor gasto. Lembre-se, primamos 

pela simplicidade. 

• As marcas sugeridas apresentam maior durabilidade e qualidade. 

 

 

 
 
 
 



O material da Unoi será de uso obrigatório para as turmas de 1ª a 7ª séries em 2020. Em 
breve enviaremos um folder com as orientações para compra do material diretamente no site, na 
PLATAFORMA DO UNOi. Orientamos que leiam e atentem-se à algumas condições especiais de 
pagamento para compras até 30 de novembro.  Para realizar a compra:  

 

• Acesse unoi.educacao.com.br.  

• Clique PLATAFORMAS 

• Selecione PAGAMENTO Unoi educação.  

• Entre na aba: AINDA NÃO TENHO CADASTRO. 
 

Informe estes dados, que a Escola vinculará: 
 

CPF DO RESPONSÁVEL FINANCEIRO 
DATA DE NASCIMENTO DO ALUNO 

 

• Clique em CRIAR CONTA e siga os próximos passos. 
O CPF informado é o do Responsável Financeiro. 
Seguindo cada etapa, aparecerá as informações sobre parcelamentos, boletos, cartões. 
No caso de qualquer dúvida dentro da plataforma, ligar para 0800-7728866. 

 

 

ENTREGA DE MATERIAIS: dia 18 de fevereiro, terça-feira, às __________.   

INÍCIO DO ANO LETIVO: 

• Dia 18/02/2020, terça-feira: Entrega dos materiais conforme horário agendado; 

• Dia 19/02/2020, quarta-feira: 1ª a 5ª séries, aula de 13h15min às 15h15min; 

• A partir do dia 20/02, quinta-feira, aula em horário normal para 1ª a 5ª séries (13h15min às 

17h15min); 

• O Contraturno e Pós-turno iniciam em 18/02/2020 (terça-feira). 

 

ASSEMBLEIA DE PAIS: 

Dia 19/02/2020, quarta-feira, todos os Pais e/ou Responsáveis estão CONVOCADOS para 

Assembleia Geral de Pais, às 19h, no Salão de Eventos da Escola São José. 

 

UNIFORME: O uso do uniforme é obrigatório para todos os alunos, diariamente, conforme consta 

no Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. O uso do uniforme será cobrado a partir 

de 26 de fevereiro, quarta-feira.  

 

  



 

 

          ESCOLA FUNDAMENTAL SÃO JOSÉ 
                                        Rede Franciscana Bernardina 
 
 
 
 
 

 

LISTA DE  MATERIAIS 2020 

 

6ª SÉRIE 

01 caderno grande de 200 folhas (Língua Portuguesa) 

06 cadernos grandes de 96 folhas (Matemática, 

Ciências, História, Geografia, Língua Inglesa e Ensino 

Religioso) 

02 cadernos pequenos 48 folhas (Educação Artística 

e Educação Física) 

01 cola branca 110g 

01 régua transparente 30 cm 

01 borracha 

01 tesoura 

02 canetas azuis 

02 lápis de escrever 

01 apontador 

01 lápis 6B 

01 caixa de lápis de cor 12 cores 

01 caixa de giz de cera 12 cores 

01 pincel chato nº 8 

01 pincel chato nº 20 

01 tempera 250 ml ___________________ 

01 fita métrica 

01 transferidor 

 

ATENÇÃO: Os cadernos de Língua Inglesa, Ensino Religioso, Educação Artística e Educação Física 

deverão ser usados (os mesmos) até a 9ª série.  

 
MATERIAL PARA SER ENTREGUE NO PRIMEIRO DIA DE AULA 

 
50 folhas de desenho A4 180g 
50 folhas de desenho A3 180g 
10 folhas quadriculadas 
01 pacote de papel colorido (Canson ou Filipinho) 

01 folha de papel cartaz preto 

01 folha de EVA 40X50_____________________ 

 

DICIONÁRIOS 

 

• 01 dicionário de Língua Portuguesa (o mesmo usado pelo aluno na 5ª série) 

• 01 dicionário de Língua Inglesa (o mesmo usado pelo aluno na 5ª série) 
 

LIVROS LITERARIOS 

1º trimestre: A cor das coisas findas – Autor Caio Riter – Editora Artes e Ofícios 

2º trimestre: Romeu e Julieta de William Shakespeare – Tradução Nelson Albissú – Editora 

Elementar 

3º trimestre: Os Pedros – Autora Sandra Pina – Editora Rovelle 

 

Observação: Os livros de literatura poderão ser adquiridos ao longo do ano. Na entrega de materiais, 

deverá ser entregue somente o do 1º trimestre.  

 

 



 

 

 
O material da Unoi será de uso obrigatório para as turmas de 1ª a 7ª séries em 2020. Em 

breve enviaremos um folder com as orientações para compra do material diretamente no site, na 
PLATAFORMA DO UNOi. Orientamos que leiam e atentem-se à algumas condições especiais de 
pagamento para compras até 30 de novembro.  Para realizar a compra:  

 

• Acesse unoi.educacao.com.br.  

• Clique PLATAFORMAS 

• Selecione PAGAMENTO Unoi educação.  

• Entre na aba: AINDA NÃO TENHO CADASTRO. 
 

Informe estes dados, que a Escola vinculará: 
 

CPF DO RESPONSÁVEL FINANCEIRO 
DATA DE NASCIMENTO DO ALUNO 

 

• Clique em CRIAR CONTA e siga os próximos passos. 
O CPF informado é o do Responsável Financeiro. 
Seguindo cada etapa, aparecerá as informações sobre parcelamentos, boletos, cartões. 
No caso de qualquer dúvida dentro da plataforma, ligar para 0800-7728866. 

 

 

ENTREGA DE MATERIAIS: dia 18 de fevereiro, terça-feira, entrega de materiais e aula das 7h45min 

às 10h. 

Lembrete: trazer o Atestado médico para prática de Educação Física (inspeção Médica Escolar) 

 A partir do dia 19 de fevereiro, quarta-feira, aula em horário normal (7h45min às 11h50min). 

 

ASSEMBLEIA DE PAIS: 

Dia 19/02/2020, quarta-feira, todos os Pais e/ou Responsáveis estão CONVOCADOS para 

Assembleia Geral de Pais, às 19h, no Salão de Eventos da Escola São José. 

 

UNIFORME: O uso do uniforme é obrigatório para todos os alunos, diariamente, conforme consta no 

Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. O Uso de calça/bermuda jeans é liberado, exceto 

nos dias de educação física. O uso do uniforme será cobrado a partir de 26 de fevereiro, quarta-

feira.  

 

  



 

 

          ESCOLA FUNDAMENTAL SÃO JOSÉ 
                                        Rede Franciscana Bernardina 
 
 

 

                              

                             LISTA DE MATERIAIS 2020 

 
7ª SÉRIE 

 

01 caderno grande de 200 folhas (Língua 

Portuguesa) 
04 cadernos grandes de 96 folhas (Matemática, 

Ciências, História e Geografia) 

01 cola branca 110g 
01 régua transparente 30 cm 
01 borracha 
01 tesoura 
01 transferidor 
02 canetas azuis 

02 lápis 
01 lápis 6B 
01 apontador 

01 caixa de lápis de cor 12 cores 

01 caixa de giz de cera 12 cores 

01 pincel chato nº 8 

01 pincel chato nº 20 

01 compasso TRIS - SU 048 

 

ATENÇÃO: Os cadernos de Língua Inglesa, Ensino Religioso, Educação Artística e Educação Física serão 

os mesmos do ano anterior.  

 

MATERIAL PARA SER ENTREGUE NO PRIMEIRO DIA DE AULA 
 
50 folhas de desenho A3 180g 
10 folhas quadriculadas 
01 pacote de papel colorido (Canson ou Filipinho) 

01 folha de papel cartaz preto 
01 folha de EVA 40X50_____________________ 

 
DICIONÁRIOS 

 

• 01 dicionário de Língua Portuguesa (o mesmo usado pelo aluno no ano anterior) 

• 01 dicionário de Língua Inglesa (o mesmo usado pelo aluno no ano anterior) 
 

LIVROS LITERÁRIOS 

1º trimestre: Atrás da Porta Azul – Autor Caio Riter – Editora Artes e Ofícios 

2º trimestre: Ataque do comando P.Q.  – Autor Moacir Scliar – Editora Ática 

3º trimestre: Pelos Olhos de Sandra – Autora Rosana Rios – Editora Escrita Fina 

 
Observação: Os livros de literatura poderão ser adquiridos ao longo do ano. Na entrega de 

materiais, deverá ser entregue somente o do 1º trimestre.  

 
 

 

 



 

 

 

 

O material da Unoi será de uso obrigatório para as turmas de 1ª a 7ª séries em 2020. Em 
breve enviaremos um folder com as orientações para compra do material diretamente no site, na 
PLATAFORMA DO UNOi. Orientamos que leiam e atentem-se à algumas condições especiais de 
pagamento para compras até 30 de novembro.  Para realizar a compra:  

 

• Acesse unoi.educacao.com.br.  

• Clique PLATAFORMAS 

• Selecione PAGAMENTO Unoi educação.  

• Entre na aba: AINDA NÃO TENHO CADASTRO. 
 

Informe estes dados, que a Escola vinculará: 
 

CPF DO RESPONSÁVEL FINANCEIRO 
DATA DE NASCIMENTO DO ALUNO 

 

• Clique em CRIAR CONTA e siga os próximos passos. 
O CPF informado é o do Responsável Financeiro. 
Seguindo cada etapa, aparecerá as informações sobre parcelamentos, boletos, cartões. 
No caso de qualquer dúvida dentro da plataforma, ligar para 0800-7728866. 

 

 

ENTREGA DE MATERIAIS: dia 18 de fevereiro, terça-feira, entrega de materiais e aula das 

7h45min às 10h. 

 A partir do dia 19 de fevereiro, quarta-feira, aula em horário normal (7h45min às 11h50min). 

 

ASSEMBLEIA DE PAIS: 

Dia 19/02/2020, quarta-feira, todos os Pais e/ou Responsáveis estão CONVOCADOS para 

Assembleia Geral de Pais, às 19h, no Salão de Eventos da Escola São José. 

 

UNIFORME: O uso do uniforme é obrigatório para todos os alunos, diariamente, conforme consta 

no Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. O Uso de calça/bermuda jeans é liberado, 

exceto nos dias de educação física. O uso do uniforme será cobrado a partir de 26 de fevereiro, 

quarta-feira.  

 

  



 

          ESCOLA FUNDAMENTAL SÃO JOSÉ 
                                        Rede Franciscana Bernardina 
 

 

 

 

 

LISTA DE MATERIAIS 2020 

 8ª SÉRIE 

 

01 Caderno grande com 200 folhas (Língua 

Portuguesa) 

04 Cadernos grandes com 96 folhas (Matemática, 

Ciências, História, Geografia) 

01 cola branca 110g 

01 régua transparente 30cm  

01 Borracha 

01 Tesoura 

01 transferidor de 180 °  

02 canetas azuis  

02 lápis de escrever 

01 lápis 6B 

01 apontador 

01 caixa de lápis de cor 12 cores 

01 caixa de giz de cera 12 cores 

01 pincel chato nº 8 

01 pincel chato nº 20  

01 compasso

MATERIAL PARA SER ENTREGUE NO PRIMEIRO DIA DE AULA 

01 pacote de papel colorido (Canson ou Filipinho) 

01 folha de papel cartaz preto 

01 folha de EVA 40X50_____________________ 

01 pincel atômico __________________ 

 

ATENÇÃO: Os cadernos de Língua Inglesa, Ensino Religioso, Educação Artística e Educação Física serão 

os mesmos do ano anterior.  

 

DICIONÁRIOS 

 

• 01 dicionário de Língua Portuguesa (o mesmo usado pelo aluno na 5ª série) 

• 01 dicionário de Língua Inglesa (o mesmo usado pelo aluno na 5ª série) 
 

LIVROS LITERÁRIOS 

1º trimestre: De baixo do mau tempo – Autor Caio Riter – Editora Artes e Ofícios 

2º trimestre: O Pêndulo do Relógio – Autor Charles Kiefer  

3º trimestre:  A Filha do Alquimista – Autora Rosana Rios – Editora  

 

Observação: Os livros de literatura poderão ser adquiridos ao longo do ano. Na entrega de 

materiais, deverá ser entregue somente o do 1º trimestre.  

 
 

LIVROS DIDÁTICOS 

• Livros de MATEMÁTICA e LÍNGUA INGLESA do Projeto Unoi Educação. 

 
 

 



 

 
Em breve enviaremos um folder com as orientações para compra do material diretamente 

no site, na PLATAFORMA DO UNOi. Orientamos que leiam e atentem-se à algumas condições 
especiais de pagamento para compras até 30 de novembro.  Para realizar a compra:  

 

• Acesse unoi.educacao.com.br.  

• Clique PLATAFORMAS 

• Selecione PAGAMENTO Unoi educação.  

• Entre na aba: AINDA NÃO TENHO CADASTRO. 
 

Informe estes dados, que a Escola vinculará: 
 

CPF DO RESPONSÁVEL FINANCEIRO 
DATA DE NASCIMENTO DO ALUNO 

 

• Clique em CRIAR CONTA e siga os próximos passos. 
O CPF informado é o do Responsável Financeiro. 
Seguindo cada etapa, aparecerá as informações sobre parcelamentos, boletos, cartões. 
No caso de qualquer dúvida dentro da plataforma, ligar para 0800-7728866. 

 

 

 

ENTREGA DE MATERIAIS: dia 18 de fevereiro, terça-feira, entrega de materiais e aula das 

7h45min às 10h. 

 A partir do dia 19 de fevereiro, quarta-feira, aula em horário normal (7h45min às 11h50min). 

 

ASSEMBLEIA DE PAIS: 

Dia 19/02/2020, quarta-feira, todos os Pais e/ou Responsáveis estão CONVOCADOS para 

Assembleia Geral de Pais, às 19h, no Salão de Eventos da Escola São José. 

 

UNIFORME: O uso do uniforme é obrigatório para todos os alunos, diariamente, conforme consta 

no Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. O Uso de calça/bermuda jeans é liberado, 

exceto nos dias de educação física. O uso do uniforme será cobrado a partir de 26 de fevereiro, 

quarta-feira.  

 

  



 
 

         ESCOLA FUNDAMENTAL SÃO JOSÉ 
                                        Rede Franciscana Bernardina 
 
 

 

 

LISTA DE MATERIAIS 2020 
 

 9ª SÉRIE 
 
01 caderno grande de 200 folhas (Língua 

Portuguesa) 

04 cadernos grandes de 96 folhas (Matemática, 

Ciências, História e Geografia) 

01 caderno de folha quadriculada 
01 cola branca 110g 
01 régua transparente 30 cm 
01 borracha 
01 tesoura 
02 canetas azuis 
02 lápis de escrever 

01 lápis 6B 
01 apontador 
01 tabela periódica 
01 caixa de lápis de cor 12 cores 

01 caixa de giz de cera 12 cores 

01 pincel chato nº8 

01 pincel chato nº 20 

01 transferidor 180º 

01 calculadora pequena 

 

ATENÇÃO: Os cadernos de Língua Inglesa, Ensino Religioso, Educação Artística e Educação Física serão 

os mesmos do ano anterior.  

MATERIAL PARA SER ENTREGUE NO PRIMEIRO DIA DE AULA 

01 pacote de papel colorido (Canson ou Filipinho) 

01 cola multiuso instantânea pequena 

01 folha de EVA 40X50_____________________ 

01 pincel atômico __________________ 

 

DICIONÁRIOS 

• 01 dicionário de Língua Portuguesa (o mesmo usado pelo aluno na 5ª série) 

• 01 dicionário de Língua Inglesa (o mesmo usado pelo aluno na 5ª série) 
 

 

LIVROS LITERÁRIOS 

 
1º trimestre:  O outro passo da Dança – Autor Caio Riter – Editora Artes e Ofícios 

2º trimestre:   Gumercindo – Autor Tabajara Ruas – Editora Besouro Box 

3º trimestre:  Iluminuras – Autora Rosana Rios – Editora Lê Editoras 

 

Observação: Os livros de literatura poderão ser adquiridos ao longo do ano. Na entrega de 

materiais, deverá ser entregue somente o do 1º trimestre.  

 
 

LIVROS DIDÁTICOS 
 

• Livros de MATEMÁTICA e LÍNGUA INGLESA do Projeto Unoi Educação. 

 
 

 



 

 
Em breve enviaremos um folder com as orientações para compra do material diretamente no 

site, na PLATAFORMA DO UNOi. Orientamos que leiam e atentem-se à algumas condições 
especiais de pagamento para compras até 30 de novembro.  Para realizar a compra:  

 

• Acesse unoi.educacao.com.br.  

• Clique PLATAFORMAS 

• Selecione PAGAMENTO Unoi educação.  

• Entre na aba: AINDA NÃO TENHO CADASTRO. 
 

Informe estes dados, que a Escola vinculará: 
 

CPF DO RESPONSÁVEL FINANCEIRO 
DATA DE NASCIMENTO DO ALUNO 

 

• Clique em CRIAR CONTA e siga os próximos passos. 
O CPF informado é o do Responsável Financeiro. 
Seguindo cada etapa, aparecerá as informações sobre parcelamentos, boletos, cartões. 
No caso de qualquer dúvida dentro da plataforma, ligar para 0800-7728866. 

 

 

ENTREGA DE MATERIAIS: dia 18 de fevereiro, terça-feira, entrega de materiais e aula das 

7h45min às 10h. 

 A partir do dia 19 de fevereiro, quarta-feira, aula em horário normal (7h45min às 11h50min). 

 

ASSEMBLEIA DE PAIS: 

Dia 19/02/2020, quarta-feira, todos os Pais e/ou Responsáveis estão CONVOCADOS para 

Assembleia Geral de Pais, às 19h, no Salão de Eventos da Escola São José. 

 

UNIFORME: O uso do uniforme é obrigatório para todos os alunos, diariamente, conforme consta 

no Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. O Uso de calça/bermuda jeans é liberado, 

exceto nos dias de educação física. O uso do uniforme será cobrado a partir de 26 de fevereiro, 

quarta-feira.  

 


