ESCOLA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
Rua Guaraná, Quadra E 11 Nº 01 - Ouro Preto - Olinda - PE
Telefax: 3429-4772 - E-mail: escola_ensc@uol.com.br
Site: www.enscweb.com.br
50 anos, educando de perto para você ir mais longe.

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR / 2019 – INFANTIL 2 (4 anos)
1
1

Folha de papel 40 kg (tamanho industrial)
Fita crepe

1

Pacote de Filipinho Color (8 cores)

2
1

Envelopes brancos tamanho ofício (30x40)
1
Caderno de desenho grande (96 folhas – sem
1
folha de seda)
Folha de emborrachado grande (180x90)
1

1
1

2
1
1

Folha de emborrachado com glitter( grande )

1

1

Tubo de tinta alto relevo

1

3
1
1
2
1
2

Caixa de massa de modelar grande – 12 cores
Peça de fita de cetim – n° 3
Pacote de palito de picolé colorido
Tubo de cola Brascoplast sem tolueno
Fita durex colorida
Piloto para quadro branco com o nome do
aluno

2
1
1
5
3

1

Cola branca 90g

1

Cola de isopor 90g
Pacote de canudos grossos flexíveis (100
unidades)
Hidrocor jumbo triangular (6 cores) – ponta
grossa
Pincel chato nº 16 (com nome)
Tesoura sem ponta para recorte de papel (com
nome)
Pacote de lantejoulas (grandes) nº 10
Brinquedo educativo – plástico ou madeira (de
acordo com a idade da criança) / Não
aceitaremos jogos de papel
Caixa de giz de cera – 12 cores / resistente a
quebra
Livros de literatura infantil (não clássicos)
Avental com o nome do aluno
Esteira de palha pequena (escolar) – nome
Ecolápis grafite 2B (com esferas deslizantes)
Borrachas
Pasta personalizada de lona (do ano passado
para os alunos antigos).
Os alunos novatos poderão requisitar na
secretaria da escola.

MATERIAIS DE USO PESSOAL:
01 garrafa para água / 01 lancheira com toalhinha de mão
Obs: Os materiais de uso pessoal deverão ser marcados com o nome do educando para
uso diário na escola.
LIVRO DIDÁTICO
LIVRO
PITÁGORAS + INGLÊS
(2 LIVROS)

FORMA DE PAGAMENTO
R$ 420,00
6 X NO CARTÃO OU 5% DESCONTO À VISTA
À VENDA NA ESCOLA

LEMBRETES IMPORTANTES:
 I Encontro Escola e Família com os pais dos alunos novatos: 23 de janeiro de 2019 às 19h
/Local: Escola
 Período de Socialização para alunos novatos – 24 e 25 de janeiro de 2019;
Horário: 8h às 11h
Entrevista com os pais dos alunos novatos / Horário: 14h às 17h (por ordem de chegada)
*24 /01/2019: Infantil e Infantil 1
*25 /01/2019: Infantil 2 e Infantil 3
 Início das aulas: 06 de fevereiro de 2019;
 Horário escolar: Manhã: 7h às 11h – Tarde: 13h às 17h;
 Normas internas: Obrigatoriedade do uso do fardamento escolar a partir do 1° dia de aula
(camisa e bermudão ENSC) – adquirir na secretaria da escola; calçados: tênis ou sandália
franciscana;
 Observação: Não usar sandálias plásticas, tamancos ou qualquer calçado diferente do
permitido.
 Solicitamos que registre o nome do educando no fardamento escolar e no material escolar do
ano letivo (papelaria);
 ALUNOS NOVATOS: Trazer o material escolar no período de 24 a 25 de fevereiro (à
tarde) durante as entrevistas;
 Não será permitida a entrada de alunos com o fardamento incompleto.

A gente educa de perto para você ir mais longe!
A Equipe ENSC agradece pela sua preferência!

