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Material 

1º Semestre 
Entrega de 

(05 a 09/02) 
 

2º Semestre 
Entrega de 

(06 a 10/08) 

 

Total 

 

Foto 3x4  01 
 

-- 01 

Estojo 01* -- 01 

Frasco de cola branca 90g 02* -- 02 

Lápis triangulares 2B 04* -- 04 

Caixa de lápis de cor 01* -- 01 

Borracha 01* -- 01 

Apontador com depósito, com duas entradas (fina e grossa) 01* -- 01 

Tesoura de boa qualidade (sem ponta), com o nome gravado* 01* -- 01 

Régua – 20cm 01* -- 01 

Caneta de ponta porosa preta 01* -- 01 

Caixa de massa para modelar 01* -- 01 

Porta-crachá para evento – com cordão – 12cmx15cm 01 -- 01 

Mochila para transportar o material diariamente 01* -- 01 

Pasta de plástico para transportar cadernos. (Deixar na mochila.)  01 -- 01 

Pastas com elástico para empréstimo na biblioteca  
01 

 

-- 01 

Folhas de papel 60kg - A4  50 -- -- 

Pacote de 500 folhas de papel sulfite A4 01 -- 01 

Revistas PASSATEMPO PICOLÉ (Bancas de revistas) 02* -- 02 

Revistinhas em quadrinhos (Sugestão: Smilingüido, Mig e Meg, Luz 
e Vida, Nosso Amiguinho) 

02 01 03 

Revistas usadas (tipo: Veja, Recreio, Ciência Hoje, Globo Rural, 
Nosso Amiguinho, Época, Crescer, Casa e Jardim) 

01 -- 01 

Caderno brochurão 60 folhas com pautas numeradas (1, 2, 3) e 
capa cartonada no formato: 215mmX310mm (Atenção! Não 
comprar de capa dura e com a pauta 1, 2, 3, X.)  
- 2 de Para Casa, 1 para registros em sala (Português, Matemática, 
Geografia, História e Ciências).  

03* - 03 

Caderno de desenho grande, com espiral, sem pauta e sem folhas 
de seda (48 folhas). 

01* - 01 

 

Os itens assinalados com um * deverão ser repostos de acordo com a necessidade ao longo do ano, independentemente 

do período.   
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MATERIAL PARA AULAS DE ARTE 
 

 

 

LIVRO DE LITERATURA  

 

• 01 livro de Literatura de acordo com a filosofia da escola adequado à faixa etária da criança 
(para a biblioteca da sala). 
 

• 01 livro de Literatura para rodízio entre as turmas (“Projeto Ciranda de Histórias”) – O título de 
cada turma será divulgado durante o ano letivo. 
 

• O Caderno de Bilhetes Institucional deverá ser adquirido em fevereiro. Favor aguardarem o 
boleto que será disponibilizado na área do estudante. 
 

MATERIAL PARA SER ADQUIRIDO NA ESCOLA 

• Caderno de Bilhetes Institucional   
 
O material deverá ser adquirido em fevereiro na unidade. Favor aguardar orientações. 
 

 

MATERIAL DIDÁTICO 

• Combo Bene:) 1º Ano Ensino Fundamental I - Programa de Formação Ética e Socioemocional -
 dois volumes + Plataforma Digital + Material de Apoio + Certificado. | Até 10/02/20, 50% de 
desconto para pagamento à vista ou em até 10x com 40% de desconto. Site: 
www.centraldolivro.com.br, senha: batista2020; 

 

• Coleção Phases para o 1º Ano – Sistema de Ensino poliedro que deverá ser adquirido através da 
livraria digital: www.centraldolivro.com.br: batista2020; 
 

• Livro de inglês (Bilíngue) que deverá ser adquirido no site: www.unoieducacao.com 
 

 

Quantidade Material Imagem de referência 

 

01 

Caderno com 25 folhas de papel 60kg 

tamanho A4 encadernadas com espiral e 

capa transparente 

 

 

01 
Caixa com tinta guache 6 cores, 
potes de 15ml 

 

 

01 Tela de pintura tamanho 30x30cm 
 

Os demais itens da lista de Arte serão divulgados na primeira Reunião de Pais e os itens deverão ser 

enviados à escola de acordo com a necessidade ao longo do ano. 

http://www.centraldolivro.com.br/
http://www.centraldolivro.com.br/
http://www.centraldolivro.com.br/
http://www.centraldolivro.com.br/
http://unoieducacao.com/
http://unoieducacao.com/
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INÍCIO DAS AULAS 

• 03/02/2020 (segunda-feira) 

• Manhã: 7h às 11h30                    

• Tarde: 13h às 17h30  
 
 
1ª REUNIÃO DE PAIS 

• 05/02/2020 (quarta-feira)  - Estudantes matriculados no turno da manhã 

• 06/02/2020 (quinta-feira) - Estudantes matriculados no turno da tarde 

• 18h30 às 20h30 

• Local: Rua Ponte Nova, 443 - Floresta 

 

 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

• Todos os materiais deverão ser identificados com o nome do(a) estudante.  Os cadernos, os 
livros e os demais materiais didáticos deverão ser identificados, além do nome, com o curso.  
 

• Solicitamos que o nome da criança seja escrito nas etiquetas dos livros e dos cadernos com letra 
de imprensa maiúscula para facilitar a identificação pelas crianças. 
 

• Todos os materiais deverão ser entregues de acordo com as datas que serão estipuladas pela 
professora na 1ª Reunião de Pais. 

 

• O pacote (500 folhas) de papel sulfite (A4) deverá ser entregue nos dias 03 a 07 de fevereiro, no 
horário das 7h às 18h, na Biblioteca das Séries Iniciais. 
 

• O uso do uniforme será exigido a partir do primeiro dia de aula. 
 

• O material didático começará a ser utilizado a partir do dia 10/02 (2ª feira) e, por isso, deve ser 
adquirido com, pelo menos, 20 dias de antecedência para que seja entregue a tempo. 
 

 Orientamos aos pais e estudantes a utilizarem material original, uma vez que a reprodução 
parcial ou total de uma obra, mesmo que sem finalidade lucrativa, viola os direitos autorais do 
autor. Lei 9610/1998. 

 

• No primeiro dia de aula o estudante deverá trazer o lanche e o estojo completo. 
 

• Entregar para a professora no 1º dia de aula as seguintes informações, por escrito: 
                
 
 
 
 
 
 
 

• Estudante: ________________________________________________ 

• Curso: _____________________ 

• Pessoa autorizada a buscar (nome completo e RG): _____________ 

• Telefones: ________________________________________________ 

• Responsável pelo(a) estudante: _______________________________ 

• Telefones: ________________________________________________ 
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UNIFORME ESCOLAR 
O uso diário do uniforme é obrigatório e indispensável, pois possibilita a identificação, fator de segurança e 
proteção para o estudante. Ele deve comparecer à escola sempre uniformizado, sem promover qualquer tipo 
de descaracterização nas camisas, calças ou bermudas.  
Nossa equipe de educadores acompanhará diariamente o uso do uniforme escolar. 
Contamos com o apoio de vocês ao zelarem, junto aos seus filhos, pelo uso diário e adequado do uniforme 
escolar.  

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

• Uso do tênis é obrigatório para a segurança do estudante. 

• Ao comprarem a camisa do uniforme, as meninas devem observar o tamanho, pois não 
será permitido o uso de camisas curtas. Vamos evitar uma dificuldade, já que, caso não se 
observe isso, será necessária a aquisição de outra blusa.  

 

ATENÇÃO 

Todas as opções de peças de uniforme recomendadas para os estudantes, conforme a idade, 
encontram-se disponíveis no site http://redebatista.edu.br/colegio/informacoes/uniforme-escolar 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://redebatista.edu.br/colegio/informacoes/uniforme-escolar
http://redebatista.edu.br/colegio/informacoes/uniforme-escolar
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Ressaltamos que todas as peças do uniforme do Colégio Batista, fabricadas desde 2009, possuem uma 

etiqueta vermelha na lateral direita, com a inscrição Sempre Batista. Trata-se de um selo que atesta a 

qualidade e originalidade das peças. É permitido somente o uso de uniformes originais.  

 

LOJISTAS  

▪ Elon Esportes | Minas Shopping | Av. Cristiano Machado, 4000 - lojas 621 e 622 - 1º piso - 3426 2685 

▪ Bookeria | Rua Ponte Nova, 590 - Floresta - Tel.:  3421 3819  e  3442 4955 

▪ Space Kids | Shopping Paragem  - Av. Professor Mário Werneck, 1360 - loja 107 - Buritis - 3378 1480 

▪ Livraria Leitura | Av. Paraná, 393 - Centro -  3273-5750 e Shopping Del Rey –  3415 8050 

 
 

ESPECIFICAÇÕES SOBRE O UNIFORME ESCOLAR NA UNIDADE BH SÉRIES INICIAIS 

 Uso Diário Educação Física 

Fe
m

in
in

o
 

▪ Camisa baby look - azul e vermelha – manga curta 
▪ Camisa tradicional – azul e vermelha – manga curta  
▪ Camisa tradicional e baby look – azul (exclusiva do Ensino Médio) 
▪ Calça tactel azul  
▪ Calça helanca bailarina azul 
▪ Agasalho moleton azul com ou sem zíper 
▪ Calça helanca corsário  

▪ Camisa regata baby look – 
azul  

▪ Calça (idem uso diário) 
▪ Calça helanca corsário 

M
as

cu
lin

o
 

▪ Camisa tradicional – azul – manga curta vermelha  
(Ed. Infantil ao Ensino Médio) 

▪ Camisa tradicional – azul – manga curta (exclusiva do Ensino 
Médio) 

▪ Calça tactel azul 
▪ Bermuda tactel azul 
▪ Agasalho moleton azul com ou sem zíper 

 

 

▪ Camisa regata – azul  
▪ Calça (idem uso diário) 
▪ Bermuda (idem uso diário) 

Será permitido também ao estudante utilizar a camisa de uso diário nas aulas de Educação Física. 

O short-saia feminino é exclusivo para estudantes até o 5º Ano do Ensino Fundamental. 

 

 
 


