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02 saquinhos de letras (plásticas) 
50 palitos de picolé 
01 cola gliter (cor a critério) 
01 dominó 
01 jogo educativo (de encaixe – peças grandes) 
01 brinquedo de gênero (boneca ou carrinho) 
01 fantasia 
01 pacote de bexigas (cor a critério) 
04 livros literatura (na Escola, a partir de 

01/02/2016) 
01 bolsinha p/ guardar material artístico (30cm x 

30cm) com zíper e nome do aluno igual da 
sacola literária. 

 

 

 
 

 
 
 

“O destino não é uma questão de sorte, é uma questão de escolha;  
não é algo a se esperar, é algo a se conquistar.” 

 

                                                       W.J. Bryan 
 

 
 

 
 

MATERIAL INDIVIDUAL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 anos, educando com qualidade! 
 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 
 

1. ENTREGA DE MATERIAIS: 
 

DATAS: 28 e 29/01/2016 (quinta e sexta-feira) 
HORÁRIOS: no turno em que seu (sua) filho(a) irá estudar (Matutino – 8h às 11h30min; Vespertino – 14h às 17h30min) 
 

A entrega de materiais dos(das) alunos(as) à professora na data estabelecida é indispensável para que ela possa acolher 
seu(sua) filho(a) no primeiro dia de aula, com toda a disponibilidade possível, sem que haja envolvimento com outra 
ocupação. A partir do primeiro dia de aula, não será permitida a entrega de materiais diretamente às professoras, visto 
que a data do recebimento foi informada previamente às famílias. Entendemos que os primeiros dias são essenciais para a 
criação de vínculos entre os membros do grupo. Casos isolados deverão ser encaminhados ao Serviço de Apoio 
Pedagógico.   
 

2. INICIO DAS AULAS: 
 

DATA: 01/02/2016 (segunda-feira) 
 

3. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 
 

MATUTINO - EDUCAÇÃO INFANTIL (Grupos 3, 4, 5) e ENSINO FUNDAMENTAL I (somente o 1º Ano) 
Horário de chegada: 7h20min        Início da aula: 7h30min              Término: 11h40min 
 

- ENSINO FUNDAMENTAL  (2º ao 9º Ano) 
Horário de chegada: 7h                  Início da aula: 7h10min              Término: 11h40min  
     
- ENSINO MÉDIO (1ª  a 3ª  Série) – (aulas extras à tarde)  
Horário de chegada: 7h                  Início da aula: 7h10min              Término: 12h30min  
 

VESPERTINO - EDUCAÇÃO INFANTIL (Grupos 3, 4, 5) ENSINO FUNDAMENTAL I (somente o 1º Ano) 
Horário de chegada: 13h20min       Início da aula: 13h30min            Término: 17h40min 
 

- ENSINO FUNDAMENTAL  (2º ao 9º Ano) 
Horário de chegada: 13h20min       Início da aula: 13h30min            Término: 18h 
 

4. UNIFORME (obrigatório desde o 1º dia de aula) 
 

O uso do uniforme é obrigatório desde o 1º dia de aula e necessita de uma atenção especial dos responsáveis pela criança.  
 

EDUCAÇÃO INFANTIL (Grupos 3, 4, 5) e ENSINO FUNDAMENTAL I  (1º ao 5º Ano) 
 bermuda ou calça marrom com o nome da escola (para meninos); 
 saia-short, bermuda ou calça marrom com o nome da escola (para meninas até o 1º Ano-EF); 
 blusa padronizada da escola; 
 tênis (cor a critério / sugerimos preto); 
 meia branca. 

                     

ENSINO FUNDAMENTAL II (6º ao 9º Ano) e ENSINO MÉDIO (1ª a 3ª Série) 
 calça marrom com o nome da escola;  
 blusa padronizada da escola; 
 tênis (cor a critério / sugerimos preto); 
 meia branca. 
 O uso de saia será permitido apenas para alunas evangélicas (comprimento mínimo no joelho) 

 
 

 Aconselhamos ter, pelo menos, dois uniformes, por aluno, a fim de evitar transtornos no horário de vir à escola. 
 O uniforme está à venda na Malharia Esquilo. 
 Outros materiais artísticos poderão ser pedidos de acordo com as necessidades das aulas.  
 Os livros didáticos, paradidáticos e agenda escolar estão disponíveis na secretaria da Escola a partir de 01/02/2016. 

38 anos, educando 

 com qualidade! 
 

MARCAR COM O NOME DO ALUNO 

 

MARCAR COM O NOME DO ALUNO 

GRUPO 3 - EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

Verifique a validade dos produtos. Procure obter material de qualidade. 

01 resma de papel A4  

01 fls. Papel cartão dupla face (amarelo) 
01 fls. Papel cartão dupla face (vermelho) 

01 fls. Papel cartão face única (azul) 
01 placa emborrachado atoalhado (vermelho) 
01 placa emborrachado c/ gliter (branco) 
01 fita dupla face (larga, transparente) 
01 estojo de lápis (que caiba os lápis de cor) 
01 avental plástico (comprido tipo colete) 

03 lápis     
02 borrachas 
01 apontador 
01 caderno de 50 folhas (capa dura pequeno) 
01 caderno de desenho (grande) 
06 potes de tinta guache (azul, verde, amarelo, 

vermelho, preto e branco) 
01 pincel nº 10 (ponta achatada) 
01 tesoura c/ ponta redonda (que corte) 
02 tubos de cola (pequenos) 
01 bolsinha para material artístico 
01 pedaço de pano (p/ limpeza de tintas) 
03 caixas de massa p/ modelar (grande) 
01 caixa de giz cera (grande) 
01 caixa de lápis de cor (grande) 
01 pasta com elástico (atividade do dia) 
01 pasta com 100fls plásticas (para portfólio) 
01 toalha pequena 

01 creme dental  
01 escova dental infantil (simples e de cabo fino) 
01 conj. de roupa (short e camiseta ou saia e 
camiseta)  
01 cueca ou calcinha  
01 copo plástico (COR À CRITÉRIO) 

01 sacola para livro (30 cm X 30 cm - veja modelo) 
01 agenda escolar padronizada (à venda, na 
secretaria da Escola, a partir de 01/02/2016) 

 

 

OBS.: Outros materiais poderão ser pedidos de acordo com as necessidades das aulas. 

Feliz 2016! 
 

Tamanho da bolsa: 

30 cm X 30 cm 

 Aguardamos você com 
entusiasmo e muito carinho! 
       Um forte abraço 
            da Equipe 
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“O destino não é uma questão de sorte, é uma questão de escolha;  
não é algo a se esperar, é algo a se conquistar.” 

 

                                                      W.J. Bryan 
 

 

 
 
 

MATERIAL INDIVIDUAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 anos, educando com idade! 
 

38 anos, educando com qualidade! 
 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 
 

1. ENTREGA DE MATERIAIS: 
 

DATAS: 28 e 29/01/2016 (quinta e sexta-feira) 
HORÁRIOS: no turno em que seu (sua) filho(a) irá estudar (Matutino – 8h às 11h30min; Vespertino – 14h às 17h30min) 
 

A entrega de materiais dos(das) alunos(as) à professora na data estabelecida é indispensável para que ela possa acolher 
seu(sua) filho(a) no primeiro dia de aula, com toda a disponibilidade possível, sem que haja envolvimento com outra 
ocupação. A partir do primeiro dia de aula, não será permitida a entrega de materiais diretamente às professoras, visto 
que a data do recebimento foi informada previamente às famílias. Entendemos que os primeiros dias são essenciais para a 
criação de vínculos entre os membros do grupo. Casos isolados deverão ser encaminhados ao Serviço de Apoio 
Pedagógico.   
 

2. INICIO DAS AULAS: 
 

DATA: 01/02/2016 (segunda-feira) 
 

3. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 
 

MATUTINO - EDUCAÇÃO INFANTIL (Grupos 3, 4, 5) e ENSINO FUNDAMENTAL I (somente o 1º Ano) 
Horário de chegada: 7h20min        Início da aula: 7h30min              Término: 11h40min 
 

- ENSINO FUNDAMENTAL  (2º ao 9º Ano) 
Horário de chegada: 7h                  Início da aula: 7h10min              Término: 11h40min  
     
- ENSINO MÉDIO (1ª  a 3ª  Série) – (aulas extras à tarde) 
Horário de chegada: 7h                  Início da aula: 7h10min              Término: 12h30min  
 

VESPERTINO - EDUCAÇÃO INFANTIL (Grupos 3, 4, 5) ENSINO FUNDAMENTAL I (somente o 1º Ano) 
Horário de chegada: 13h20min       Início da aula: 13h30min            Término: 17h40min 
 

- ENSINO FUNDAMENTAL  (2º ao 9º Ano) 
Horário de chegada: 13h20min       Início da aula: 13h30min            Término: 18h 
 

4. UNIFORME (obrigatório desde o 1º dia de aula) 
 

O uso do uniforme é obrigatório desde o 1º dia de aula e necessita de uma atenção especial dos responsáveis pela criança.  
 

EDUCAÇÃO INFANTIL (Grupos 3, 4, 5) e ENSINO FUNDAMENTAL I  (1º ao 5º Ano) 
 bermuda ou calça marrom com o nome da escola (para meninos); 
 saia-short, bermuda ou calça marrom com o nome da escola (para meninas até o 1º Ano-EF); 
 blusa padronizada da escola; 
 tênis (cor a critério / sugerimos preto); 
 meia branca. 

                     

ENSINO FUNDAMENTAL II (6º ao 9º Ano) e ENSINO MÉDIO (1ª a 3ª Série) 
 calça marrom com o nome da escola;  
 blusa padronizada da escola; 
 tênis (cor a critério / sugerimos preto); 
 meia branca. 
 O uso de saia será permitido apenas para alunas evangélicas (comprimento mínimo no joelho) 

 
 

 Aconselhamos ter, pelo menos, dois uniformes, por aluno, a fim de evitar transtornos no horário de vir à escola.  
 O uniforme está à venda na Malharia Esquilo. 
 Outros materiais artísticos poderão ser pedidos de acordo com as necessidades das aulas.  
 Os livros didáticos, paradidáticos e agenda escolar estão disponíveis na secretaria da Escola a partir de 01/02/2016. 

38 anos, educando 

 com qualidade! 

MARCAR COM O NOME DO ALUNO 

 

MARCAR COM O NOME DO ALUNO 

Verifique a validade dos produtos. Procure obter material de qualidade. 

01 pacote de notas de dinheiro (variadas –  
sem valor) 
01 brinquedo educativo (de encaixe – peças 
grandes) 
01 brinquedo de gênero (boneca ou carrinho) 
10 botões (05 grandes e 05 médios) 
01 fantasia 
01 agenda escolar padronizada (à venda, na 
secretaria da Escola, a partir de 01/02/2016) 
04 livros literatura (na Escola, a partir de 
01/02/2016) 
01 bolsinha p/ guardar material artístico (30cm 

x 30cm) com zíper e nome do aluno igual 
da sacola literária. 

 
 

 
 

01 - Jogo - Tangram 

Tamanho da bolsa: 

30 cm X 30 cm 

01 resma de papel A4  
01 estojo de lápis (que caiba os lápis de cores) 
01 avental (comprido)      
02 apontadores (comum) 
05 lápis e 03 borrachas 
01 caderno de desenho (grande) 
01 caderno de 50 fls. (capa dura - pequeno) 
06 potes de tinta guache (azul, verde, amarelo, 

vermelho, preto e branco) 
01 pincel nº 10 (ponta achatada) 
01 tesoura c/ ponta redonda (que corte) 
02 tubos de cola (grande) 
01 pedaço de pano (p/ limpeza de tintas) 
01 cola gliter 
01 caixa de hidrocor 
03 caixas massa p/ modelar (grande) 
01 caixa de giz cera (grande) 
01 caixa lápis de cor (tamanho grande) 
01 pasta com elástico (atividade do dia)  
01 pacote de balão (cor a critério) 
01 pasta com 100fls plásticas (para portfólio) 

(pasta somente para alunos novos) 
01 toalha pequena 
01 creme dental (infantil) 
01 escova dental (infantil – simples com cabo 

fino) 
01 copo plástico (cor a critério) 
50 palitos de picolé  
01 sacola para livro (30 cm X 30 cm - veja 

modelo) 
 
 

 

OBS.: Outros materiais poderão ser pedidos de acordo com as necessidades das aulas. 

Feliz 2016! 
 

 Aguardamos você com 
entusiasmo e muito carinho! 
       Um forte abraço 
            da Equipe 

GRUPO 4 - EDUCAÇÃO INFANTIL 
 



02 saquinhos de letras plásticas 
01 dominó 
01 brinquedo educativo (de encaixe – peças 

grandes) 
01 brinquedo de gênero (boneca ou carrinho) 
01 pacote de bexigas (cor a critério) 
10 botões (05 grandes e 05 médios) 
01 fantasia 
01 fita métrica 
01 gibi 
1 pacote com 50 canudos  
50 palitos de picolé  
 
 
04 livros literatura (na Escola, a partir de 
01/02/2016)  
01 agenda escolar padronizada (à venda, na 

secretaria da Escola, a partir de 01/02/2016) 
01 bolsinha p/ guardar material artístico (30cm x 

30cm) com zíper e nome do aluno igual da 
sacola literária. 

 
 

 

 
 

 

 
 

“O destino não é uma questão de sorte, é uma questão de escolha;  
não é algo a se esperar, é algo a se conquistar.” 

 

                                                       W.J. Bryan 
 

 
 
 

 

MATERIAL INDIVIDUAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 anos, educando com qualidade! 
 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 
 

1. ENTREGA DE MATERIAIS: 
 

DATAS: 28 e 29/01/2016 (quinta e sexta-feira) 
HORÁRIOS: no turno em que seu (sua) filho(a) irá estudar (Matutino – 8h às 11h30min; Vespertino – 14h às 17h30min) 
 

A entrega de materiais dos(das) alunos(as) à professora na data estabelecida é indispensável para que ela possa acolher 
seu(sua) filho(a) no primeiro dia de aula, com toda a disponibilidade possível, sem que haja envolvimento com outra 
ocupação. A partir do primeiro dia de aula, não será permitida a entrega de materiais diretamente às professoras, visto 
que a data do recebimento foi informada previamente às famílias. Entendemos que os primeiros dias são essenciais para a 
criação de vínculos entre os membros do grupo. Casos isolados deverão ser encaminhados ao Serviço de Apoio 
Pedagógico.   
 

2. INICIO DAS AULAS: 
 

DATA: 01/02/2016 (segunda-feira) 
 

3. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 
 

MATUTINO - EDUCAÇÃO INFANTIL (Grupos 3, 4, 5) e ENSINO FUNDAMENTAL I (somente o 1º Ano) 
Horário de chegada: 7h20min        Início da aula: 7h30min              Término: 11h40min 
 

- ENSINO FUNDAMENTAL  (2º ao 9º Ano) 
Horário de chegada: 7h                  Início da aula: 7h10min              Término: 11h40min  
     
- ENSINO MÉDIO (1ª  a 3ª  Série) – (aulas extras à tarde) 
Horário de chegada: 7h                  Início da aula: 7h10min              Término: 12h30min  
 

VESPERTINO - EDUCAÇÃO INFANTIL (Grupos 3, 4, 5) ENSINO FUNDAMENTAL I (somente o 1º Ano) 
Horário de chegada: 13h20min       Início da aula: 13h30min            Término: 17h40min 
 

- ENSINO FUNDAMENTAL  (2º ao 9º Ano) 
Horário de chegada: 13h20min       Início da aula: 13h30min            Término: 18h 
 

4. UNIFORME (obrigatório desde o 1º dia de aula) 
 

O uso do uniforme é obrigatório desde o 1º dia de aula e necessita de uma atenção especial dos responsáveis pela criança.  
 

EDUCAÇÃO INFANTIL (Grupos 3, 4, 5) e ENSINO FUNDAMENTAL I  (1º ao 5º Ano) 
 bermuda ou calça marrom com o nome da escola (para meninos); 
 saia-short, bermuda ou calça marrom com o nome da escola (para meninas até o 1º Ano-EF); 
 blusa padronizada da escola; 
 tênis (cor a critério / sugerimos preto); 
 meia branca. 

                     

ENSINO FUNDAMENTAL II (6º ao 9º Ano) e ENSINO MÉDIO (1ª a 3ª Série) 
 calça marrom com o nome da escola;  
 blusa padronizada da escola; 
 tênis (cor a critério / sugerimos preto); 
 meia branca. 
 O uso de saia será permitido apenas para alunas evangélicas (comprimento mínimo no joelho) 

 
 

 Aconselhamos ter, pelo menos, dois uniformes, por aluno, a fim de evitar transtornos no horário de vir à escola.  
 O uniforme está à venda na Malharia Esquilo. 
 Outros materiais artísticos poderão ser pedidos de acordo com as necessidades das aulas. 
 Os livros didáticos, paradidáticos e agenda escolar estão disponíveis na secretaria da Escola a partir de 01/02/2016. 

38 anos, educando 

 com qualidade! 
 

MARCAR COM O NOME DO ALUNO 

 

MARCAR COM O NOME DO ALUNO 

Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio 
Av. Franklin de Albuquerque, s/nº, Qd. 07 - CEP: 47200-000 Remanso-BA 
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E-mail: escola_girassol@yahoo.com.br 
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GRUPO 5 - EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

Verifique a validade dos produtos. Procure obter material de qualidade. 
OBS.: Outros materiais poderão ser pedidos de acordo com as necessidades das aulas. 

01 - Jogo - Tangram 

Tamanho da bolsa: 

30 cm X 30 cm 

01 resma de papel A4  
02 fls. papel cartão dupla face (vermelho) 
02 fls. papel cartão dupla face (laranja) 
01 fl. papel cartão face única (laranja) 
01 folha de papel crepom (vermelho) 
01 folha papel celofane (vermelha) 
01 fita dupla face (larga e transparente) 
01 placa de emborrachado atoalhado (laranja) 
01 estojo de lápis (que caiba os lápis de cor) 
01 avental  
06 lápis e 06 borrachas 
03 apontadores (comum) 
1 metro de TNT (amarelo) 
06 potes de tinta guache (azul, verde, amarelo, 

vermelho, preto e branco) 
01 pincel nº 10 (ponta achatada) 
01 tesoura c/ ponta redonda (que corte) 
02 tubos de cola (pequeno) 
01 bolsinha para material artístico 
01 pedaço de pano (p/ limpeza de tintas) 
01 caixa massa p/ modelar (grande) 
01 caixa de hidrocor com 12 cores 
02 caixas lápis de cor (tamanho: grande) 
01 pasta com 100fls plásticas (para portfólio) 

(pasta somente para novos alunos) 
02 cadernos pequenos com 50 fls. (capa dura) 
01 caderno de desenho (grande) 
01 toalha pequena 
01 creme dental (infantil) 
01 escova dental (infantil – simples com cabo 

fino) 
01 copo plástico amarelo 
01 sacola para livro (30 cm X 30 cm - veja 

modelo) 

 

Feliz 2016! 
 

 Aguardamos você com 
entusiasmo e muito carinho! 
       Um forte abraço 
            da Equipe 



Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio 
Av. Franklin de Albuquerque, s/nº, Qd. 07 - CEP: 47200-000 Remanso-BA 
Telefax: (74) 3535 1284 / Celular: (74) 8857-7375 / 8130-2489 
E-mail: escola_girassol@yahoo.com.br 
www.egirassol.com.br 

 

 

 
 

 

 
“O destino não é uma questão de sorte, é uma questão de escolha;  

não é algo a se esperar, é algo a se conquistar.” 

                                                       W.J. Bryan 
 

 

 
 

MATERIAL INDIVIDUAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 anos, educando com qualidade! 
 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 
 

1. ENTREGA DE MATERIAIS: 
 

DATAS: 28 e 29/01/2016 (quinta e sexta-feira) 
HORÁRIOS: no turno em que seu (sua) filho(a) irá estudar (Matutino – 8h às 11h30min; Vespertino – 14h às 17h30min) 
 

A entrega de materiais dos(das) alunos(as) à professora na data estabelecida é indispensável para que ela possa acolher 
seu(sua) filho(a) no primeiro dia de aula, com toda a disponibilidade possível, sem que haja envolvimento com outra 
ocupação. A partir do primeiro dia de aula, não será permitida a entrega de materiais diretamente às professoras, visto 
que a data do recebimento foi informada previamente às famílias. Entendemos que os primeiros dias são essenciais para a 
criação de vínculos entre os membros do grupo. Casos isolados deverão ser encaminhados ao Serviço de Apoio 
Pedagógico.   
 

2. INICIO DAS AULAS: 
 

DATA: 01/02/2016 (segunda-feira) 
 

3. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 
 

MATUTINO - EDUCAÇÃO INFANTIL (Grupos 3, 4, 5) e ENSINO FUNDAMENTAL I (somente o 1º Ano) 
Horário de chegada: 7h20min        Início da aula: 7h30min              Término: 11h40min 
 

- ENSINO FUNDAMENTAL  (2º ao 9º Ano) 
Horário de chegada: 7h                  Início da aula: 7h10min              Término: 11h40min  
     
- ENSINO MÉDIO (1ª  a 3ª  Série) – (aulas extras à tarde) 
Horário de chegada: 7h                  Início da aula: 7h10min              Término: 12h30min  
 

VESPERTINO - EDUCAÇÃO INFANTIL (Grupos 3, 4, 5) ENSINO FUNDAMENTAL I (somente o 1º Ano) 
Horário de chegada: 13h20min       Início da aula: 13h30min            Término: 17h40min 
 

- ENSINO FUNDAMENTAL  (2º ao 9º Ano) 
Horário de chegada: 13h20min       Início da aula: 13h30min            Término: 18h 
 

4. UNIFORME (obrigatório desde o 1º dia de aula) 
 

O uso do uniforme é obrigatório desde o 1º dia de aula e necessita de uma atenção especial dos responsáveis pela criança.  
 

EDUCAÇÃO INFANTIL (Grupos 3, 4, 5) e ENSINO FUNDAMENTAL I  (1º ao 5º Ano) 
 bermuda ou calça marrom com o nome da escola (para meninos); 
 saia-short, bermuda ou calça marrom com o nome da escola (para meninas até o 1º Ano-EF); 
 blusa padronizada da escola; 
 tênis (cor a critério / sugerimos preto); 
 meia branca. 

                     

ENSINO FUNDAMENTAL II (6º ao 9º Ano) e ENSINO MÉDIO (1ª a 3ª Série) 
 calça marrom com o nome da escola;  
 blusa padronizada da escola; 
 tênis (cor a critério / sugerimos preto); 
 meia branca. 
 O uso de saia será permitido apenas para alunas evangélicas (comprimento mínimo no joelho) 

 

 Aconselhamos ter, pelo menos, dois uniformes, por aluno, a fim de evitar transtornos no horário de vir à escola.  
 O uniforme está à venda na Malharia Esquilo. 
 Outros materiais artísticos poderão ser pedidos de acordo com as necessidades das aulas. 
 Os livros didáticos, paradidáticos e agenda escolar estão disponíveis na secretaria da Escola a partir de 01/02/2016. 

38 anos, educando 

 com qualidade! 
 

MARCAR COM O NOME DO ALUNO 

 

MARCAR COM O NOME DO ALUNO 

1º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL I 
 

Verifique a validade dos produtos. Procure obter material de qualidade. 

01 fita métrica 
01 calculadora 
01 brinquedo educativo (de encaixe – peças 

grandes) 
01 pacote de notas de dinheiro (variadas - sem 

valor) 
01 caixa de massa de modelar (grande) 
01 garrafinha – térmica p/ água 
04 livros literatura (na Escola, a partir  de 

01/02/2016) 
01 agenda escolar padronizada (à venda, na 

secretaria da Escola, a partir de 01/02/2016) 
01 bolsinha p/ guardar material artístico (30cm x 

30cm) com zíper e nome do aluno igual da 
sacola literária. 

 
 

Tamanho da bolsa: 

30 cm X 30 cm 

01 resma de papel A4  
01 fl. papel cartão dupla face (verde-clara) 
01 fl. papel cartão dupla face (verde-escura) 
01 fl. papel cartão face única (azul-clara) 
02 fls. papel cartão dupla face (amarela) 
01 placa de emborrachado com gliter (amarelo) 
01 placa de emborrachado atoalhado (azul) 
01 fita para embalagem larga (transparente) 
01 estojo de lápis (que caiba os lápis de cor) 
01 avental 
08 lápis 
06 borrachas 
02 apontadores (comum)  
1 metro de TNT (vermelho) 
03 cadernos de 50 folhas (sem desenhos nas 

folhas) 
01 caderno de desenho (grande) 
06 potes de tinta guache (azul, verde, amarelo, 

vermelho, preto e branco) 
01 pincel nº 10 (ponta achatada) 
01 tesoura c/ ponta redonda (que corte) 
01 tubo de cola (grande) 
01 pedaço de pano (p/ limpeza de tintas) 
01 caixa de hidrocor  
02 caixas lápis de cor (tamanho: grande) 
01 pasta (PVC) com brochura (p/ organizar 

atividades das unidades) 
01 pasta com 100fls plásticas (para portfólio) 

(pasta somente para novos alunos) 
01 toalha pequena 
01 bolsinha para material artístico (30 cm X 30 cm, 

com zíper e com o nome do aluno) 
01 creme dental (infantil) 
01 escova dental (infantil – simples com cabo fino) 
01 sacola para livro (30 cm X 30 cm - veja modelo) 

 
 
  

 

Feliz 2016! 
 

OBS.: Outros materiais poderão ser pedidos de acordo com as necessidades das aulas. 

 Aguardamos você com 
entusiasmo e muito carinho! 
       Um forte abraço 
            da Equipe 



Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio 
Av. Franklin de Albuquerque, s/nº, Qd. 07 - CEP: 47200-000 Remanso-BA 
Telefax: (74) 3535 1284 / Celular: (74) 8857-7375 / 8130-2489 
E-mail: escola_girassol@yahoo.com.br 
www.egirassol.com.br 

 

 

 
 

 

 
“O destino não é uma questão de sorte, é uma questão de escolha;  

não é algo a se esperar, é algo a se conquistar.” 
 

                                                       W.J. Bryan 
 

 
 

MATERIAL INDIVIDUAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 anos, educando com qualidade! 
 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 
 

1. ENTREGA DE MATERIAIS: 
 

DATAS: 28 e 29/01/2016 (quinta e sexta-feira) 
HORÁRIOS: no turno em que seu (sua) filho(a) irá estudar (Matutino – 8h às 11h30min; Vespertino – 14h às 17h30min) 
 

A entrega de materiais dos(das) alunos(as) à professora na data estabelecida é indispensável para que ela possa acolher 
seu(sua) filho(a) no primeiro dia de aula, com toda a disponibilidade possível, sem que haja envolvimento com outra 
ocupação. A partir do primeiro dia de aula, não será permitida a entrega de materiais diretamente às professoras, visto 
que a data do recebimento foi informada previamente às famílias. Entendemos que os primeiros dias são essenciais para a 
criação de vínculos entre os membros do grupo. Casos isolados deverão ser encaminhados ao Serviço de Apoio 
Pedagógico.   
 

2. INICIO DAS AULAS: 
 

DATA: 01/02/2016 (segunda-feira) 
 

3. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 
 

MATUTINO - EDUCAÇÃO INFANTIL (Grupos 3, 4, 5) e ENSINO FUNDAMENTAL I (somente o 1º Ano) 
Horário de chegada: 7h20min        Início da aula: 7h30min              Término: 11h40min 
 

- ENSINO FUNDAMENTAL  (2º ao 9º Ano) 
Horário de chegada: 7h                  Início da aula: 7h10min              Término: 11h40min  
     
- ENSINO MÉDIO (1ª  a 3ª  Série) – (aulas extras à tarde) 
Horário de chegada: 7h                  Início da aula: 7h10min              Término: 12h30min  
 

VESPERTINO - EDUCAÇÃO INFANTIL (Grupos 3, 4, 5) ENSINO FUNDAMENTAL I (somente o 1º Ano) 
Horário de chegada: 13h20min       Início da aula: 13h30min            Término: 17h40min 
 

- ENSINO FUNDAMENTAL  (2º ao 9º Ano) 
Horário de chegada: 13h20min       Início da aula: 13h30min            Término: 18h 
 

4. UNIFORME (obrigatório desde o 1º dia de aula) 
 

O uso do uniforme é obrigatório desde o 1º dia de aula e necessita de uma atenção especial dos responsáveis pela criança.  
 

EDUCAÇÃO INFANTIL (Grupos 3, 4, 5) e ENSINO FUNDAMENTAL I  (1º ao 5º Ano) 
 bermuda ou calça marrom com o nome da escola; 
 blusa padronizada da escola; 
 tênis (cor a critério / sugerimos preto); 
 meia branca. 

                     

ENSINO FUNDAMENTAL II (6º ao 9º Ano) e ENSINO MÉDIO (1ª a 3ª Série) 
 calça marrom com o nome da escola;  
 blusa padronizada da escola; 
 tênis (cor a critério / sugerimos preto); 
 meia branca. 
 O uso de saia será permitido apenas para alunas evangélicas (comprimento mínimo no joelho) 

 
 

 Aconselhamos ter, pelo menos, dois uniformes, por aluno, a fim de evitar transtornos no horário de vir à escola.  
 O uniforme está à venda na Malharia Esquilo. 
 Outros materiais artísticos poderão ser pedidos de acordo com as necessidades das aulas. 
 Os livros didáticos, paradidáticos e agenda escolar estão disponíveis na secretaria da Escola a partir de 01/02/2016. 

38 anos, educando 

 com qualidade! 
 

MARCAR COM O NOME DO ALUNO 

2º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL  I 
 

Verifique a validade dos produtos. Procure obter material de qualidade. 

01 gibi   
01 pacote de notas de dinheiro (variadas - 
sem valor) 
01 calculadora 
01 fita métrica 
01 garrafinha térmica p/ água  
01 caixa de material dourado de madeira 
(pequena) 
01 bolsinha para material artístico (30 cm X 
30 cm, com zíper e com o nome do aluno) 
04 livros literatura (na Escola, a partir de 
01/02/2016) 
01 agenda escolar padronizada (à venda, na 
secretaria da Escola, a partir de 01/02/2016) 

 

OBS.: Outros materiais poderão ser pedidos de acordo com as necessidades das aulas. 

01 resma de papel A4  
01 folha de papel laminado (verde) 
01 folha – papel cartão dupla face (rosa) 
01 fl. papel cartão face única (vermelha) 
01 placa de emborrachado com gliter (azul) 
01 placa de emborrachado atoalhado (verde) 
1 metro de TNT (azul-escuro) 
01 fl. papel cartão dupla face (amarela) 
01 fita dupla face (transparente) 
01 fita para embalagem larga (transparente) 
01 fl. papel cartão dupla face (verde-clara) 
01 durex (vermelho) 
06 lápis e 06 borrachas 
01 avental plástico (comprido) 
01 apontador (comum) 
01 dicionário (peq. / Língua Portuguesa) 
02 cadernos 100 fls. (grande, sem arame, capa 

dura, sem desenhos nas folhas)   
04 cadernos 50 fls. (grande, sem arame, capa 

dura, sem desenhos nas folhas)  
01 caderno de desenho (grande) 
02 pastas c/ brochura  
01 pasta amarela (PVC) com brochuras (somente 

para novos alunos) 
01 pasta com 100 fls. plásticas (para portfólio) 

(pasta somente para novos alunos) 
01 caixa de lápis de cor (grande) 
01 caixa de Hidrocor (c/ 12 cores) 
06 potes de tinta guache (azul, verde, amarelo, 
vermelho, preto e branco) 
01 pincel nº 10 (ponta achatada) 
01 tesoura c/ ponta redonda (que corte) 
01 régua 30 cm 
01 tubo de cola (grande) 
01 pedaço de tecido (p/ limpeza de tintas) 

 
 

 

Feliz 2016! 
 

MARCAR COM O NOME DO ALUNO 

 Aguardamos você com 
entusiasmo e muito carinho! 
       Um forte abraço 
            da Equipe 



Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio 
Av. Franklin de Albuquerque, s/nº, Qd. 07 - CEP: 47200-000 Remanso-BA 
Telefax: (74) 3535 1284 / Celular: (74) 8857-7375 / 8130-2489 
E-mail: escola_girassol@yahoo.com.br 
www.egirassol.com.br 

 

 

 
 

 

 
 

“O destino não é uma questão de sorte, é uma questão de escolha;  
não é algo a se esperar, é algo a se conquistar.” 

                                                       W.J. Bryan 
 

 

 
MATERIAL INDIVIDUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 anos, educando com qualidade! 
 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 
 

1. ENTREGA DE MATERIAIS: 
 

DATAS: 28 e 29/01/2016 (quinta e sexta-feira) 
HORÁRIOS: no turno em que seu (sua) filho(a) irá estudar (Matutino – 8h às 11h30min; Vespertino – 14h às 17h30min) 
 

A entrega de materiais dos(das) alunos(as) à professora na data estabelecida é indispensável para que ela possa acolher 
seu(sua) filho(a) no primeiro dia de aula, com toda a disponibilidade possível, sem que haja envolvimento com outra 
ocupação. A partir do primeiro dia de aula, não será permitida a entrega de materiais diretamente às professoras, visto 
que a data do recebimento foi informada previamente às famílias. Entendemos que os primeiros dias são essenciais para a 
criação de vínculos entre os membros do grupo. Casos isolados deverão ser encaminhados ao Serviço de Apoio 
Pedagógico.   
 

2. INICIO DAS AULAS: 
 

DATA: 01/02/2016 (segunda-feira) 
 

3. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 
 

MATUTINO - EDUCAÇÃO INFANTIL (Grupos 3, 4, 5) e ENSINO FUNDAMENTAL I (somente o 1º Ano) 
Horário de chegada: 7h20min        Início da aula: 7h30min              Término: 11h40min 
 

- ENSINO FUNDAMENTAL  (2º ao 9º Ano) 
Horário de chegada: 7h                  Início da aula: 7h10min              Término: 11h40min  
     
- ENSINO MÉDIO (1ª  a 3ª  Série) – (aulas extras à tarde) 
Horário de chegada: 7h                  Início da aula: 7h10min              Término: 12h30min  
 

VESPERTINO - EDUCAÇÃO INFANTIL (Grupos 3, 4, 5) ENSINO FUNDAMENTAL I (somente o 1º Ano) 
Horário de chegada: 13h20min       Início da aula: 13h30min            Término: 17h40min 
 

- ENSINO FUNDAMENTAL  (2º ao 9º Ano) 
Horário de chegada: 13h20min       Início da aula: 13h30min            Término: 18h 
 

4. UNIFORME (obrigatório desde o 1º dia de aula) 
 

O uso do uniforme é obrigatório desde o 1º dia de aula e necessita de uma atenção especial dos responsáveis pela criança.  
 

EDUCAÇÃO INFANTIL (Grupos 3, 4, 5) e ENSINO FUNDAMENTAL I  (1º ao 5º Ano) 
 bermuda ou calça marrom com o nome da escola; 
 blusa padronizada da escola; 
 tênis (cor a critério / sugerimos preto); 
 meia branca. 

                     

ENSINO FUNDAMENTAL II (6º ao 9º Ano) e ENSINO MÉDIO (1ª a 3ª Série) 
 calça marrom com o nome da escola;  
 blusa padronizada da escola; 
 tênis (cor a critério / sugerimos preto); 
 meia branca. 
 O uso de saia será permitido apenas para alunas evangélicas (comprimento mínimo no joelho) 

 
 

 Aconselhamos ter, pelo menos, dois uniformes, por aluno, a fim de evitar transtornos no horário de vir à escola. 
 O uniforme está à venda na Malharia Esquilo. 
 Outros materiais artísticos poderão ser pedidos de acordo com as necessidades das aulas.  
 Os livros didáticos, paradidáticos e agenda escolar estão disponíveis na secretaria da Escola a partir de 01/02/2016. 

38 anos, educando 

 com qualidade! 
 

MARCAR COM O NOME DO ALUNO 

3º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL  I 

Verifique a validade dos produtos. Procure obter material de qualidade. 

01 gibi   
01 pacote de notas de dinheiro variado (sem 
valor) 
01 calculadora 
01 garrafinha térmica p/ água  
01 bolsinha para material artístico (30 cm X 30 
cm, com zíper e com o nome do aluno) 
02 livros literatura (na Escola, a partir de 
01/02/2016) 
01 agenda escolar padronizada (à venda, na 

secretaria da Escola, a partir de 01/02/2016) 
 

 
 

OBS.: Outros materiais poderão ser pedidos de acordo com as necessidades das aulas. 

01 resma de papel A4  
02 fls. papel cartão dupla face (amarela) 
01 fita para embalagem larga (transparente) 
01 fl. de papel crepom (laranja) 
02 fls. papel cartão face única 
01 fl. papel laminado (rosa) 
01 placa de emborrachado com gliter (vermelho) 
01 placa de emborrachado atoalhado (preto) 
1 metro de TNT (branco) 
01 durex (azul) 
01 dicionário (peq. / Língua Portuguesa) 
04 cadernos 96 fls. (grande, sem arame, capa 

dura, sem desenhos nas folhas) 
02 cadernos 50 fls. (grande, sem arame, capa 

dura, sem desenhos nas folhas)   
01 caderno de desenho (grande / 50 fls.) 
05 pastas c/ brochura  
01 pasta amarela (PVC) com brochura 

(somente para novos alunos) 
01 caixa de lápis de cor (grande) 
01 caixa de Hidrocor (c/ 12 cores) 
01 tesoura c/ ponta redonda (que corte) 
01 régua 30 cm 
02 tubos de cola (grandes) 
06 lápis 
06 borrachas 
01 apontador (comum) 
01 pincel nº 04 (ponta achatada) 
01 pedaço de tecido (para limpeza de tintas) 
06 potes de tinta guache (azul, verde, 
amarelo, vermelho, preto e branco) 
01 fita métrica 
01 pasta com 100 fls. plásticas (para portfólio) 
 

 

Feliz 2016! 
 

MARCAR COM O NOME DO ALUNO 
 Aguardamos você com 

entusiasmo e muito carinho! 
       Um forte abraço 
            da Equipe 



 

 
 

 

 
 

“O destino não é uma questão de sorte, é uma questão de escolha;  
não é algo a se esperar, é algo a se conquistar.” 

 

                                                       W.J. Bryan 
 

 

 
 
 

MATERIAL INDIVIDUAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 anos, educando com qualidade! 
 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 
 

1. ENTREGA DE MATERIAIS: 
 

DATAS: 28 e 29/01/2016 (quinta e sexta-feira) 
HORÁRIOS: no turno em que seu (sua) filho(a) irá estudar (Matutino – 8h às 11h30min; Vespertino – 14h às 17h30min) 
 

A entrega de materiais dos(das) alunos(as) à professora na data estabelecida é indispensável para que ela possa acolher 
seu(sua) filho(a) no primeiro dia de aula, com toda a disponibilidade possível, sem que haja envolvimento com outra 
ocupação. A partir do primeiro dia de aula, não será permitida a entrega de materiais diretamente às professoras, visto 
que a data do recebimento foi informada previamente às famílias. Entendemos que os primeiros dias são essenciais para a 
criação de vínculos entre os membros do grupo. Casos isolados deverão ser encaminhados ao Serviço de Apoio 
Pedagógico.   
 

2. INICIO DAS AULAS: 
 

DATA: 01/02/2016 (segunda-feira) 
 

3. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 
 

MATUTINO - EDUCAÇÃO INFANTIL (Grupos 3, 4, 5) e ENSINO FUNDAMENTAL I (somente o 1º Ano) 
Horário de chegada: 7h20min        Início da aula: 7h30min              Término: 11h40min 
 

- ENSINO FUNDAMENTAL  (2º ao 9º Ano) 
Horário de chegada: 7h                  Início da aula: 7h10min              Término: 11h40min  
     
- ENSINO MÉDIO (1ª  a 3ª  Série) – (aulas extras à tarde) 
Horário de chegada: 7h                  Início da aula: 7h10min              Término: 12h30min  
 

VESPERTINO - EDUCAÇÃO INFANTIL (Grupos 3, 4, 5) ENSINO FUNDAMENTAL I (somente o 1º Ano) 
Horário de chegada: 13h20min       Início da aula: 13h30min            Término: 17h40min 
 

- ENSINO FUNDAMENTAL  (2º ao 9º Ano) 
Horário de chegada: 13h20min       Início da aula: 13h30min            Término: 18h 
 

4. UNIFORME (obrigatório desde o 1º dia de aula) 
 

O uso do uniforme é obrigatório desde o 1º dia de aula e necessita de uma atenção especial dos responsáveis pela criança.  
 

EDUCAÇÃO INFANTIL (Grupos 3, 4, 5) e ENSINO FUNDAMENTAL I  (1º ao 5º Ano) 
 bermuda ou calça marrom com o nome da escola; 
 blusa padronizada da escola; 
 tênis (cor a critério / sugerimos preto); 
 meia branca. 

                     

ENSINO FUNDAMENTAL II (6º ao 9º Ano) e ENSINO MÉDIO (1ª a 3ª Série) 
 calça marrom com o nome da escola;  
 blusa padronizada da escola; 
 tênis (cor a critério / sugerimos preto); 
 meia branca. 
 O uso de saia será permitido apenas para alunas evangélicas (comprimento mínimo no joelho) 

 
 
 

 Aconselhamos ter, pelo menos, dois uniformes, por aluno, a fim de evitar transtornos no horário de vir à escola.  
 O uniforme está à venda na Malharia Esquilo. 
 Outros materiais artísticos poderão ser pedidos de acordo com as necessidades das aulas.  
 Os livros didáticos, paradidáticos e agenda escolar estão disponíveis na secretaria da Escola a partir de 01/02/2016. 

38 anos, educando 

 com qualidade! 
 

MARCAR COM O NOME DO ALUNO 

Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio 
Av. Franklin de Albuquerque, s/nº, Qd. 07 - CEP: 47200-000 Remanso-BA 
Telefax: (74) 3535 1284 / Celular: (74) 8857-7375 / 8130-2489 
E-mail: escola_girassol@yahoo.com.br 
www.egirassol.com.br 

 

4º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL I 
 

Verifique a validade dos produtos. Procure obter material de qualidade. 

01 gibi   
01 fita métrica 
01 calculadora 
01 garrafinha térmica p/ água  
01 bolsinha para material artístico (30 cm X 30 cm, 
com zíper e com o nome do aluno) 
04 livros literatura (na Escola, a partir de 

01/02/2016) 
01 agenda escolar padronizada (à venda, na 
secretaria da Escola, a partir de 01/02/2016) 

 

 

OBS.: Outros materiais poderão ser pedidos de acordo com as necessidades das aulas. 

01 resma de papel A4  
01 fl. papel cartão dupla face (azul-clara) 
01 fl. papel cartão dupla face (azul-escura) 
01 fl. papel cartão face única (amarela) 
01 fl. papel laminado (dourado) 
02 cartolinas (brancas) 
01 placa emborrachado atoalhado (branco) 
01 durex (preto) 
01 fita p/embalagem (transparente larga) 
01 caderno (12 matérias) 
01 dicionário (peq. / Língua Portuguesa) 
01 caderno de desenho (grande / 50 fls.) 
02 canetas (01 azul e 01 preta) 
01 cola de silicone 
02 marcadores de texto (cores diferentes e a 

critério) 
04 Pastas c/ brochura 
01 Caixa de lápis de cor (grande) 
01 Caixa de Hidrocor (c/ 12 cores) 
01 Tesoura com ponta redonda (que corte) 
01 Régua 30 cm 
02 Tubos de cola (grandes) 
06 Lápis 
06 Borrachas 
01 Apontador (comum) 
01 pincel n°10 (ponta achatada) 
01 pano para limpeza (de tintas) 
06 potes de tinta guache (azul, verde, 
amarelo, vermelho, preto e branco) 
01 pasta com 50 fls. plásticas (para portfólio) 

 

 

Feliz 2016! 
 

MARCAR COM O NOME DO ALUNO 

 Aguardamos você com 
entusiasmo e muito carinho! 
       Um forte abraço 
            da Equipe 



Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio 
Av. Franklin de Albuquerque, s/nº, Qd. 07 - CEP: 47200-000 Remanso-BA 
Telefax: (74) 3535 1284 / Celular: (74) 8857-7375 / 8130-2489 
E-mail: escola_girassol@yahoo.com.br 
www.egirassol.com.br 

 

 

 
 

 

 
 

“O destino não é uma questão de sorte, é uma questão de escolha;  
não é algo a se esperar, é algo a se conquistar.” 

 

                                                       W.J. Bryan 
 

 
 
 
 

MATERIAL INDIVIDUAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

38 anos, educando com qualidade! 
 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 
 

1. ENTREGA DE MATERIAIS: 
 

DATAS: 28 e 29/01/2016 (quinta e sexta-feira) 
HORÁRIOS: no turno em que seu (sua) filho(a) irá estudar (Matutino – 8h às 11h30min; Vespertino – 14h às 17h30min) 
 

A entrega de materiais dos(das) alunos(as) à professora na data estabelecida é indispensável para que ela possa acolher 
seu(sua) filho(a) no primeiro dia de aula, com toda a disponibilidade possível, sem que haja envolvimento com outra 
ocupação. A partir do primeiro dia de aula, não será permitida a entrega de materiais diretamente às professoras, visto 
que a data do recebimento foi informada previamente às famílias. Entendemos que os primeiros dias são essenciais para a 
criação de vínculos entre os membros do grupo. Casos isolados deverão ser encaminhados ao Serviço de Apoio 
Pedagógico.   
 

2. INICIO DAS AULAS: 
 

DATA: 01/02/2016 (segunda-feira) 
 

3. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 
 

MATUTINO - EDUCAÇÃO INFANTIL (Grupos 3, 4, 5) e ENSINO FUNDAMENTAL I (somente o 1º Ano) 
Horário de chegada: 7h20min        Início da aula: 7h30min              Término: 11h40min 
 

- ENSINO FUNDAMENTAL  (2º ao 9º Ano) 
Horário de chegada: 7h                  Início da aula: 7h10min              Término: 11h40min  
     
- ENSINO MÉDIO (1ª  a 3ª  Série) – (aulas extras à tarde) 
Horário de chegada: 7h                  Início da aula: 7h10min              Término: 12h30min  
 

VESPERTINO - EDUCAÇÃO INFANTIL (Grupos 3, 4, 5) ENSINO FUNDAMENTAL I (somente o 1º Ano) 
Horário de chegada: 13h20min       Início da aula: 13h30min            Término: 17h40min 
 

- ENSINO FUNDAMENTAL  (2º ao 9º Ano) 
Horário de chegada: 13h20min       Início da aula: 13h30min            Término: 18h 
 

4. UNIFORME (obrigatório desde o 1º dia de aula) 
 

O uso do uniforme é obrigatório desde o 1º dia de aula e necessita de uma atenção especial dos responsáveis pela criança.  
 

EDUCAÇÃO INFANTIL (Grupos 3, 4, 5) e ENSINO FUNDAMENTAL I  (1º ao 5º Ano) 
 bermuda ou calça marrom com o nome da escola; 
 blusa padronizada da escola; 
 tênis (cor a critério / sugerimos preto); 
 meia branca. 

                     

ENSINO FUNDAMENTAL II (6º ao 9º Ano) e ENSINO MÉDIO (1ª a 3ª Série) 
 calça marrom com o nome da escola;  
 blusa padronizada da escola; 
 tênis (cor a critério / sugerimos preto); 
 meia branca. 
 O uso de saia será permitido apenas para alunas evangélicas (comprimento mínimo no joelho) 

 
 
 

 Aconselhamos ter, pelo menos, dois uniformes, por aluno, a fim de evitar transtornos no horário de vir à escola.  
 O uniforme está à venda na Malharia Esquilo. 
 Outros materiais artísticos poderão ser pedidos de acordo com as necessidades das aulas. 
 Os livros didáticos, paradidáticos e agenda escolar estão disponíveis na secretaria da Escola a partir de 01/02/2016. 

38 anos, educando 

 com qualidade! 
 

MARCAR COM O NOME DO ALUNO 

5º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL I 
 

Verifique a validade dos produtos. Procure obter material de qualidade. 

01 resma de papel A4  
01 fl. papel cartão dupla face (branca) 
01 folha de papel cartão face única (rosa) 
01 cartolina (azul) 
01 placa de emborrachado com gliter (rosa) 
01 placa de emborrachado atoalhado (lilás) 
1 metro de TNT (rosa escuro) 
01 fita p/embalagem (larga e transparente) 
01 durex (preto) 
02 cadernos (06 matérias cada) 
01 caderno grande de desenho  
01 caderno grande p/ Produção Textual (01 

matéria, sem desenhos nas folhas) 
01 marcador de texto (cor a critério) 
02 canetas (01 azul e 01 preta) 
01 dicionário (peq. / Língua Portuguesa) 
05 pastas c/ brochura 
02 caixas de lápis de cor (grande) 
01 caixa de hidrocor (c/ 12 cores) 
01 tesoura com ponta redonda (que corte) 
01 tubo de cola (grande) 
06 lápis 
06 borrachas 
01 apontador (comum) 
06 potes de tinta guache (cores variadas) 
01 pincel nº 10 (ponta achatada) 
01 pedaço de pano (para limpeza de tintas) 
01 transferidor  
01 régua 30 cm 
01 compasso 
01 pasta com 50 fls. plásticas (para portfólio) 

 

OBS.: Outros materiais poderão ser pedidos de acordo com as necessidades das aulas. 

01 gibi 
01 esquadro 
01 calculadora 
01 fita métrica 
01 garrafinha térmica p/ água  
01 bolsinha para material artístico (30 cm X 30 
cm, com zíper e com o nome do aluno) 
04 livros literatura (na Escola, a partir de 

01/02/2016) 
01 agenda escolar padronizada (à venda, na 
secretaria da Escola, a partir de 01/02/2016) 

 

 

 

Feliz 2016! 
 

MARCAR COM O NOME DO ALUNO 
 Aguardamos você com 

entusiasmo e muito carinho! 
       Um forte abraço 
            da Equipe 



 

 
 

 

 
 

“O destino não é uma questão de sorte, é uma questão de escolha;  
não é algo a se esperar, é algo a se conquistar.” 

 

                                                       W.J. Bryan 
 

 
 
 
 

MATERIAL INDIVIDUAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 anos, educando com qualidade! 
 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 
 

1. ENTREGA DE MATERIAIS: 
 

DATAS: 28 e 29/01/2016 (quinta e sexta-feira) 
HORÁRIOS: no turno em que seu (sua) filho(a) irá estudar (Matutino – 8h às 11h30min; Vespertino – 14h às 17h30min) 
 

A entrega de materiais dos(das) alunos(as) à professora na data estabelecida é indispensável para que ela possa acolher 
seu(sua) filho(a) no primeiro dia de aula, com toda a disponibilidade possível, sem que haja envolvimento com outra 
ocupação. A partir do primeiro dia de aula, não será permitida a entrega de materiais diretamente às professoras, visto 
que a data do recebimento foi informada previamente às famílias. Entendemos que os primeiros dias são essenciais para a 
criação de vínculos entre os membros do grupo. Casos isolados deverão ser encaminhados ao Serviço de Apoio 
Pedagógico.   
 

2. INICIO DAS AULAS: 
 

DATA: 01/02/2016 (segunda-feira) 
 

3. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 
 

MATUTINO - EDUCAÇÃO INFANTIL (Grupos 3, 4, 5) e ENSINO FUNDAMENTAL I (somente o 1º Ano) 
Horário de chegada: 7h20min        Início da aula: 7h30min              Término: 11h40min 
 

- ENSINO FUNDAMENTAL  (2º ao 9º Ano) 
Horário de chegada: 7h                  Início da aula: 7h10min              Término: 11h40min  
     
- ENSINO MÉDIO (1ª  a 3ª  Série) – (aulas extras à tarde) 
Horário de chegada: 7h                  Início da aula: 7h10min              Término: 12h30min  
 

VESPERTINO - EDUCAÇÃO INFANTIL (Grupos 3, 4, 5) ENSINO FUNDAMENTAL I (somente o 1º Ano) 
Horário de chegada: 13h20min       Início da aula: 13h30min            Término: 17h40min 
 

- ENSINO FUNDAMENTAL  (2º ao 9º Ano) 
Horário de chegada: 13h20min       Início da aula: 13h30min            Término: 18h 
 

4. UNIFORME (obrigatório desde o 1º dia de aula) 
 

O uso do uniforme é obrigatório desde o 1º dia de aula e necessita de uma atenção especial dos responsáveis pela criança.  
 

EDUCAÇÃO INFANTIL (Grupos 3, 4, 5) e ENSINO FUNDAMENTAL I  (1º ao 5º Ano) 
 bermuda ou calça marrom com o nome da escola; 
 blusa padronizada da escola; 
 tênis (cor a critério / sugerimos preto); 
 meia branca. 

                     

ENSINO FUNDAMENTAL II (6º ao 9º Ano) e ENSINO MÉDIO (1ª a 3ª Série) 
 calça marrom com o nome da escola;  
 blusa padronizada da escola; 
 tênis (cor a critério / sugerimos preto); 
 meia branca. 
 O uso de saia será permitido apenas para alunas evangélicas (comprimento mínimo no joelho) 

 
 
 

 Aconselhamos ter, pelo menos, dois uniformes, por aluno, a fim de evitar transtornos no horário de vir à escola.  
 O uniforme está à venda na Malharia Esquilo. 
 Outros materiais artísticos poderão ser pedidos de acordo com as necessidades das aulas.  
 Os livros didáticos, paradidáticos e agenda escolar estão disponíveis na secretaria da Escola a partir de 01/02/2016. 

38 anos, educando 

 com qualidade! 
 

Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio 
Av. Franklin de Albuquerque, s/nº, Qd. 07 - CEP: 47200-000 Remanso-BA 
Telefax: (74) 3535 1284 / Celular: (74) 8857-7375 / 8130-2489 
E-mail: escola_girassol@yahoo.com.br 
www.egirassol.com.br 

 

6º ao 9º Ano (5ª a 8ª Série) – ENSINO FUNDAMENTAL II 
 

Verifique a validade dos produtos. Procure obter material de qualidade. 

01 resma de papel A4  
50 folhas de papel casca de ovo (cor bege, 

amarela ou branca) 
02 fls. papel cartão dupla face (01 preta e 01 

verde) 
01 fl. papel cartão face única (preto) 
01 caderno (com 15 matérias) 
01 caderno de desenho (grande) 
01 caderno com brochura 96 fls. (grande e sem 

desenhos nas folhas) 
01 pasta com brochura (para organizar as 

atividades) 
01 fita adesiva dupla face (larga e transparente) 
01 marcador de texto (cor a critério) 
01 dicionário Língua Portuguesa (peq.) 
01 dicionário de Inglês (pequeno) 
01 dicionário de Espanhol (pequeno) 
01 caixa de lápis de cor 
01 caixa de hidrocor 
01 régua 30 cm 
01 tubo de cola (pequeno) 
01 compasso 
01 transferidor 
02 canetas (01 azul e 01 preta) 
01 lápis (preto nº 02) 
01 tesoura 
01 borracha (NÃO ACEITAMOS CORRETIVO) 

 

 

01 garrafinha térmica p/ água  
25 fls. papel milimétrico – somente para 

8º e 9º ano (tamanho ofício 9) 
01 agenda escolar padronizada (à venda, 

na Secretaria da Escola, a partir de 
01/02/2016) 

04 Livros literatura (Estarão disponíveis, na 
Escola, a partir de 01/02/2016) 

 

 Assinatura da Revista Mundo Jovem a 
partir de 01/02/2016 

 

 

 

OBS.: Outros materiais poderão ser pedidos de acordo com as necessidades das aulas. 

Feliz 2016! 
 

MARCAR COM O NOME DO ALUNO MARCAR COM O NOME DO ALUNO 

 Aguardamos você com 
entusiasmo e muito carinho! 
       Um forte abraço 
            da Equipe 



Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio 
Av. Franklin de Albuquerque, s/nº, Qd. 07 - CEP: 47200-000 Remanso-BA 
Telefax: (74) 3535 1284 / Celular: (74) 8857-7375 / 8130-2489 
E-mail: escola_girassol@yahoo.com.br 
www.egirassol.com.br 

 

 

 
 

 

 
 

“O destino não é uma questão de sorte, é uma questão de escolha;  
não é algo a se esperar, é algo a se conquistar.” 

 

                                                       W.J. Bryan 
 

 

 
 
 

MATERIAL INDIVIDUAL                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 anos, educando com qualidade! 
 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 
 

1. ENTREGA DE MATERIAIS: 
 

DATAS: 28 e 29/01/2016 (quinta e sexta-feira) 
HORÁRIOS: no turno em que seu (sua) filho(a) irá estudar (Matutino – 8h às 11h30min; Vespertino – 14h às 17h30min) 
 

A entrega de materiais dos(das) alunos(as) à professora na data estabelecida é indispensável para que ela possa acolher 
seu(sua) filho(a) no primeiro dia de aula, com toda a disponibilidade possível, sem que haja envolvimento com outra 
ocupação. A partir do primeiro dia de aula, não será permitida a entrega de materiais diretamente às professoras, visto 
que a data do recebimento foi informada previamente às famílias. Entendemos que os primeiros dias são essenciais para a 
criação de vínculos entre os membros do grupo. Casos isolados deverão ser encaminhados ao Serviço de Apoio 
Pedagógico.   
 

2. INICIO DAS AULAS: 
 

DATA: 01/02/2016 (segunda-feira) 
 

3. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 
 

MATUTINO - EDUCAÇÃO INFANTIL (Grupos 3, 4, 5) e ENSINO FUNDAMENTAL I (somente o 1º Ano) 
Horário de chegada: 7h20min        Início da aula: 7h30min              Término: 11h40min 
 

- ENSINO FUNDAMENTAL  (2º ao 9º Ano) 
Horário de chegada: 7h                  Início da aula: 7h10min              Término: 11h40min  
     
- ENSINO MÉDIO (1ª  a 3ª  Série) – (aulas extras à tarde) 
Horário de chegada: 7h                  Início da aula: 7h10min              Término: 12h30min  
 

VESPERTINO - EDUCAÇÃO INFANTIL (Grupos 3, 4, 5) ENSINO FUNDAMENTAL I (somente o 1º Ano) 
Horário de chegada: 13h20min       Início da aula: 13h30min            Término: 17h40min 
 

- ENSINO FUNDAMENTAL  (2º ao 9º Ano) 
Horário de chegada: 13h20min       Início da aula: 13h30min            Término: 18h 
 

4. UNIFORME (obrigatório desde o 1º dia de aula) 
 

O uso do uniforme é obrigatório desde o 1º dia de aula e necessita de uma atenção especial dos responsáveis pela criança.  
 

EDUCAÇÃO INFANTIL (Grupos 3, 4, 5) e ENSINO FUNDAMENTAL I  (1º ao 5º Ano) 
 bermuda ou calça marrom com o nome da escola; 
 blusa padronizada da escola; 
 tênis (cor a critério / sugerimos preto); 
 meia branca. 

                     

ENSINO FUNDAMENTAL II (6º ao 9º Ano) e ENSINO MÉDIO (1ª a 3ª Série) 
 calça marrom com o nome da escola;  
 blusa padronizada da escola; 
 tênis (cor a critério / sugerimos preto); 
 meia branca. 
 O uso de saia será permitido apenas para alunas evangélicas (comprimento mínimo no joelho) 

 
 
 

 Aconselhamos ter, pelo menos, dois uniformes, por aluno, a fim de evitar transtornos no horário de vir à escola.  
 O uniforme está à venda na Malharia Esquilo. 
 Outros materiais artísticos poderão ser pedidos de acordo com as necessidades das aulas.  
 Os livros didáticos, paradidáticos e agenda escolar estão disponíveis na secretaria da Escola a partir de 01/02/2016. 

38 anos, educando 

 com qualidade! 
 

MARCAR COM O NOME DO ALUNO 

1ª a 3ª SÉRIE – ENSINO MÉDIO 
 

Verifique a validade dos produtos. Procure obter material de qualidade. 

01 resma de papel A4  
01 fl. papel cartão dupla face (preta) 
01 fl. papel cartão dupla face (branca) 
01 fl. papel cartão face única (amarelo) 
01 placa de emborrachado com gliter (lilás) 
01 folha de papel celofane (amarelo) 
01 fita adesiva p/ embalagem (transparente) 
01 caderno (com 20 matérias) 
01 pasta com brochura (organização das 

atividades) 
01 régua 30 cm 
01 compasso 
01 transferidor 
02 canetas (azul e preta) 
01 lápis (preto nº 02) 
01 borracha (NÃO ACEITAMOS 

CORRETIVO) 
01 tesoura 
01 tubo de cola (pequeno) 
01 caixa de lápis de cor 
01 caixa de hidrocor 
01 dicionário de Língua Portuguesa (peq.) 
01 dicionário de Inglês (pequeno) 
01 dicionário de Espanhol (pequeno) 

 

 

 
 

01 garrafinha térmica p/ água  
01 agenda escolar (p/ Ensino Médio pode 

ser a agenda padronizada da Escola 
Girassol ou qualquer outra agenda) 

25 fls. papel milimétrico – somente para 
8º e 9º ano (tamanho ofício 9) 

01 caderno grande – 96 fls., com brochura 
(sem desenhos nas folhas)  

04 Livros paradidáticos (Estarão 
disponíveis, na Escola, a partir de 
01/02/2016) 
 Assinatura da Revista Mundo 

Jovem a partir de 01/02/2016 

 

 

Feliz 2016! 
 

MARCAR COM O NOME DO ALUNO 

OBS.: Outros materiais poderão ser pedidos de acordo com as necessidades das aulas. 

 Aguardamos você com 
entusiasmo e muito carinho! 
       Um forte abraço 
            da Equipe 


