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UNIFORME
- A camiseta está disponível na loja Bimbilândia, Rua Voluntários da Pátria, 300, Botafogo. Ela é obrigatória e indispensável todos os dias. Short, saia ou calça de livre escolha.
- A customização da camiseta é proibida.
- Chinelos, sapatos de salto alto, tênis de rodinha ou tamancos são proibidos.
- Nos dias de aula de Dança e recreação dirigida no Pereirão
é necessário short ou calça de malha que não impeçam a
movimentação das crianças. Para a recreação do Pereirão, é
necessário o uso de tênis.
- Todas as peças devem estar marcadas com o nome do aluno. Sugerimos carimbo, etiqueta ou escrita com caneta de tecido.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
- A agenda da Escola será distribuída no primeiro dia de aula.
- Os livros de literatura e paradidáticos serão solicitados durante o ano, pelos informes.
- Os cadernos de formato especial (padrão especial para a Sá
Pereira), podem ser encontrados apenas na Papel aos Pedaços, no Largo dos Leões, 81 - tel: 2286-9798, onde se encontram, também, todos os materiais da nossa lista.
Todo o material deverá ser enviado para a escola com o
nome e a abreviação da turma do aluno.

MATERIAL
Todo o material deverá ser marcado com o nome e a abreviação da turma do aluno.
Participação obrigatória para a renovação do acervo da
biblioteca.
- 1 livro da lista disponível nas livrarias Malasartes (Shopping
da Gávea) ou na própria livraria Blooks (Espaço Itaú de Cinema, em Botafogo). Para facilitar quem não pode ir à livraria,
será possível comprar diretamente pelo site da livraria Blooks
(https://www.indieblooks.com.br/, basta entrar no menu em
Sá Pereira e na turma). A pedido da Livraria Blooks, informamos que, na loja on line, os títulos serão acrescentados à lista
na medida que chegarem ao estoque. E a compra on-line será encaminhada diretamente à escola que junto com a livraria
Blooks fará o controle de entrega. O livro deve ser entregue
até 1/3/19, quando será iniciado o trabalho literário com
os novos títulos. Considerando o trabalho de formação leitora, nossa intenção é construir coletivamente uma biblioteca atualizada e interessante para as crianças. Anualmente, somam-se ao acervo já existente, as contribuições dos alunos,
as reposições e as aquisições feitas pela escola, em função
das demandas de leitura e pesquisa que vão surgindo com o
desenvolvimento dos projetos.
PARA O LANCHE
- 1 pote plástico ou saco de tecido para lanche (não trazer
merendeira).

- 1 guardanapo ou jogo americano de tecido.
- 1 caneca ou copo plástico para o suco para quem quiser aderir à campanha de diminuição de consumo de descartáveis.
PARA TRAZER TODOS OS DIAS
- 1 mochila (que possa ser pendurada pelas alças e que não
seja do tipo "carrinho" pois não temos como acomodá-las).
- 1 estojo completo (3 lápis pretos 2B, borracha, apontador, 1
"Caneta Futura" hidrográfica preta ponta grossa, 1 caneta hidrográfica Ultra-fine preta).
- 1 régua de 30cm.
- 1 caixa de lápis de cor (não pode ser substituída por hidrocor).
- 1 tesoura pequena sem ponta.
- 1 cola bastão.
- 1 tubo de cola plástica.
- 1 marcador de texto.
- 1 pasta de plástico corrugado, com elástico, tamanho 33cm
x 25cm x 2cm.
PARA DEIXAR NA SALA DE AULA
- 1 caderno de formato especial para Projeto (encontrado na
Papel aos Pedaços).
- 1 caderno de formato especial para Inglês (alunos antigos
darão continuidade ao caderno iniciado em 2014). Encontrado na Papel aos Pedaços. (Favor não encapar)
- 1 caderno médio brochura, quadriculado -capa dura, 40 folhas, gramatura 70 g/m², 187X245- para Matemática.
- 1 caderno médio, linguagem, brochura costurado, capa dura, 40 folhas, gramatura 70 g/m², 187X245- para português
.- 1 caderno de desenho grande, 150g/m2 , 275X200, 40 folhas, espiral (para desenho).
- 1 pasta arquivo com 40 saquinhos para o portfólio de artes,
tamanho A4 ou ofício que será usada até o 5º Ano.
- 1 fichário pequeno, de 2 furos (padrão A5), com medidas de
aproximadamente 20cmx25cm. Sugestão: Yes (cód. RC02S).
(pode aproveitar o do ano anterior)
PARA OS DIAS DE AULA DE MÚSICA
- Flauta Doce Barroca Soprano (usada no 3° e 4° anos)
Encontrada em lojas especializadas ou neste link.
- 1 pasta arquivo com 25 saquinhos plásticos para as partituras, que será usada até o 5º Ano.
LIVROS
- Vamos Tocar Flauta Doce, vol.1, de Helle Tirle, Ed. Sinodal.
- Moderno Atlas Geográfico, de Graça Maria Lemos Ferreira,
Ed. Moderna.
- Dicionário de bolso (Português).
- Ligados.com: Matemática, 3º ano, Daniela Padovan e Ivonildes Milan; Ed. Saraiva.
- Cruzadinhas: Desafios Ortográficos, volume 2, Iêda Maria
Luz Brito, Ed. Balão Vermelho, BH.

- Armazém do Folclore- Ricardo Azevedo; Ed. Ática (Para alunos da F3M)
- Cultura da Terra- Ricardo Azevedo; Ed Moderna (para alunos da F3T)
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