
 
C. EDUCACIONAL CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE. 

JARDIM DE INFÂNCIA PEDACINHO DO CÉU. 
                                                                “Mais que Ensino, Educação Globalizada”. 

 
 

 
 
 

INÍCIO DAS AULAS: 04 DE FEVEREIRO DE 2019. 
 

ITEM DISCRIMINATIVO OBSERVAÇÕES 

 
 

Uniforme Escolar 

Blusa (ou camisa) do Colégio, calça (ou 
bermudão) jeans azul, tênis branco ou 
preto. 
Educação Física: Camiseta do Colégio, 
bermuda do Colégio, tênis preto ou branco. 
Uniformes: na secretaria da Escola 

Não é permitido assistir aula 
de short, saia, chinelo, 

tamanco, boné ou touca e nem 
com peças de vestuário que 
não esteja especificados no 

item uniforme escolar 

LIVROS E MATERIAIS DIDÁTICOS 

 
Valor total anual: 

R$ 950,00 
 

Pagtº à vista com 5% de 
desconto (somente 
dinheiro R$ 902,50) 

 

Cartões master card e 
visa 

(Verificar formas de 
parcelamentos) 

 

LIVRO 

Ligamundo 3º Ano – Editora Saraiva 
Português – Luzia Fonseca Marinho / Maria da Graça Branco 
Matemática – Eliane Reame 
Ciêncais – César da Silva Júnior / Sezar Sasson / Paulo Sérgio 
Bedaqué / Sonelise Auxiliadora Cizoto / Débora Cristina de 
Assis Godoy 
História – Alexandre Alves / Letícia Fagundes de Oliveira   
Geografia –  Elian Alabi Lucci / Anselmo Lazaro Branco 
  

LIVROS PARADIDÁTICOS 

 Um dia maluco – Dionisio Jacob – Ed. Scipione 

 Histórias de um livro aberto – J. L. Diego – Ed. Scipione 

 Uma, duas, três princesas – Ana Maria Machado – Ed. Ática 
Obs.: Materiais incluídos na taxa (vide verso) 

 
 
 
 

Na 
secretaria 
da Escola 
no ato da 
matrícula 

 

 

 

Materiais de uso pessoal 

04 cadernos grandes brochuras 96 folhas 
(capa dura) amarelo 
01 caderno pequeno brochura 48 folhas 
(capa dura) amarelo 
01 caixa de lápis de cor (12 unidades) 
Lápis 
Borracha 
01 Pilot para marcar texto 
apontador 
 

01 tesoura sem ponta 
01 régua de 30 cm 
01 caixa de hidrocor (12 unidades) 
01 tabuada 
01 cx de giz de cera 
Dicionário 
Apostila de Inglês deve ser 
encomendada em nossa secretaria, 
VALOR: R$20 a parte. 

 
 

 

 
 

Observações 

 Os cadernos deverão ser encapados com o plástico transparente e etiquetados 
com o nome do aluno, série, professora e turno. 

 Trazer no primeiro dia de aula: lápis, borracha, apontador e lápis de cor. 

 Data do início do uso do material: 11/03/2019. 
 Todo material solicitado será utilizado em atividades de Educação Artística e 

outros trabalhinhos. É indispensável, portanto, que todo aluno tenha o seu 
material. 

 Os materiais necessários para realização das tarefas de casa (lápis, borracha, 
apontador, lápis de cor, tesoura, cola, etc.) deverão ser comprados duplicados, 
para que 1 unidade de cada fique em casa. 

 Todo material deverá vir com o nome do aluno. E em caso de cancelamento da 
matrícula, não serão devolvidos os de uso coletivo. 

 Não é obrigatória a compra na Escola. 

 


