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MISSÃO: Possibilitar a transformação de vidas a partir de ações
conscientes à diversidade , valorizando o potencial dos educandos
frente as inteligências múltiplas, buscando sempre a resiliência nas
situações reais.
VISÃO: Ser referência de qualidade nas relações interpessoais ,
despertando nos educandos o reconhecimento e o desejo de
aperfeiçoamento de suas competências e habilidades cognitiva,
social e emocional.
VALORES: Respeito a diversidade, compromisso , ética, resiliência
e ação.

ESTRUTURA ESCOLAR
O colégio F.A.S., possui duas unidades:
Unidade I – berçário, situada à rua Vital de Negreiros, 25
– Fabricio . 3313-9263
Unidade II – Educação infantil /ensino fundamental conveniada ao Sistema Positivo de Ensino; situa- se na
Rua: Padre Zeferino,1145 bairro Fabrício. 3322-6249
O colégio oferece cursos desde o berçário, até
ao 9° ano do Ensino Fundamental.

CURSOS OFERECIDOS E HORÁRIOS:
O horário estabelecido para o funcionamento dos
cursos é:
Turno matutino:
 Educação Infantil: Das 7h15min às 11h30min


Ensino Fundamental- 5º, 6° , 7º , 8º e 9º ano:
das 7h às 11h30min.
Turno vespertino:
 Educação Infantil das 13h às 17h30min.
 Ensino Fundamental: 1° ao 4° ano: 13h às
17h30min.
O
colégio
oferece
atividades
de
esporte,
psicomotricidade, natação e recreação aquática, capoeira,
judô, balé, street dance, artes, musicalização, inglês,
espanhol e flauta. A instituição também disponibiliza aos
seus alunos prevenção odontológica e um trabalho
envolvente com diferentes projetos que qualificam a
aprendizagem dos alunos.

UNIFORME:
O aluno deverá vir à escola uniformizado diariamente. A
partir da 2ª semana de aula, será obrigatório, sendo proibido
qualquer outro tipo de traje, salvo no período de frio, poderá vir de
agasalho. A falta do uniforme completo acarretará a perda de aula
do dia.
1 – Uso diário: Educação Infantil/ Ensino Fundamental
(1° ao 4° ano): Camiseta branca, short saia ou bermudas
(tectel) para as meninas e bermudão (tectel) para os meninos,
ambos com logomarca da escola, tênis e meia.
Ensino Fundamental 5º ao 9º ano: Camiseta com
logomarca da escola, bermudão jeans, calça jeans, calça leg na
cor azul marinho.
Educação Física- camiseta do uniforme e calção azul marinho ou
bermuda azul marinho com logomarca da escola.

Uniforme de uso diário: PERSONALIZADO COM
O NOME DO ALUNO
 Malharia Musi- Rua Ricardo Misson, n° 86 –
Fabrício- Fone: 3312-1881.
 Malharia Birra – Rua Arthur Machado, n°
467 – Centro – Fone: 3316-0900.

UNIFORME DE NATAÇÃO

*sunga (meninos) , maiô (meninas) e
touca – todos personalizados com a
logomarca do colégio e o nome do
aluno. (Planeta água )– Av. Lucas
Borges, nº 943 – Fabrício – 33386299 /3338-6133
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LISTA DE MATERIAIS/ 2019
TURMA DE 3 ANOS – MATERNAL III
Materiais para trazer diariamente na mochila:






01 saco plástico para guardar roupa suja;
01 troca de roupa;
01 copo personalizado com o nome da criança
01 toalha de mão personalizada com o nome da criança
01 estojo com lápis de cor (jumbo), 1 lápis de escrever(jumbo), 1 borracha (todos com nome).




01 copo personalizado com o nome do aluno
01 Agenda fornecida pela escola

Observação:
Os materiais relacionados acima são de uso pessoal, portanto deverão ser marcados com o nome da criança.

Materiais de uso coletivo


01 caixa (firme e resistente tipo caixa de
camisa) encapada na cor vermelha















01 placa de EVA com gliter;
02 placas de EVA lisa ( laranja e verde)
011 placa de EVA plush
01 rolo de papel toalha;
01 pacote de bexigas lisa 6.5
01 fita crepe 18x50
01 bastão de cola quente(grosso)
01 caneta para retroprojetor;
01 pincel atômico ponta grossa
01 pincel para quadro branco ( cor verde)
01 pacote de copos descartáveis de 200ml;
01 tinta guache (Acrilex ou Maripel) 250ml;



1 pacotes de creative paper (Filipinho 120gr)
cores vibrantes;
1 pacote de aplicativos de EVA
1 caixa de algodão






03 folhas “Polacil 0.07 de transparência para
plastificação a quente tamanho ofício

2 tubos de cola branca tenaz 110grs;
02 pastas com grampo de trilho (plástica);
transparente





















03 caixas de massa de modelar com 12 cores
soft;
4 durex coloridos (cores variadas).
01 caixa de gizão de cera triangular (jumbo)
01 pct de palito de picolé colorido;
01 Pacote de chamequinho branco
01 folhas de papel muresco (bolado, xadrez ou
outra estampa);
01 Folhas de color set ;
01 cola tek bond 20 grs
01 rolo de barbante (cordão)
01 Pacote de colheres descartáveis;
01 Pacote de pratinhos de papelão(liso)
(descartáveis);
01 Lixa d’água;
01 revista usada (em bom estado);
01 caixa de cola colorida com 6 unidades
01 pacote de prendedor de roupa(gigante)
01 pincel para pintura nº 20
01 anilina comestível
01 pct de massinha de EVA
01 pacotinho de “Lingua de Sogra”

LIVRO DIDÁTICO E LITERÁRIOS
Material apostilado –sistema Positivo de Ensino e 2 livros de literatura (adquiridos na escola)
Observações:
1. Todos os materiais relacionados deverão ser marcados com o nome da criança .
2. Os materiais deverão ser entregues na semana dos dias 28 a 31 de janeiro de 2019 das 8:00
às 17:30.
3. O uniforme escolar é de uso obrigatório e deve ser adquirido na Malharia Musi - Endereço:
Rua Ricardo Misson, n° 86 – Fabrício – Fone: 3312-1881 / / Birra – Rua Arthur Machado 467 –
centro -33160900
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LISTA DE MATERIAIS/ 2019
TURMA DE 4 ANOS – 1º PERÍODO
01 Bloco de papel canson A4 cor creme
03 Caixas de massa de modelar com 12 soft
01 pacote de bexigas lisa (São Roque)
02 Canetas de retroprojetor ( preto e vermelho)
01 pincel para quadro branco na cor vermelha
01 Envelope A4 pardo
02 Folhas de papel muresco ( 01 xadrez e 01
opcional)
02 Folha de papel bolado
01 folha de color set azul
03 folhas “Polacil 0.07 de transparência para
plastificação a quente tamanho ofício
01 Pacote de Copimax A4 (500 folhas)
01 Pacote de Creative Paper (filipinho 120 gr)
01 fita crepe 18x50mts
01 Pacote de palito de picolé colorido com 50
unidades
03 pares de olhinhos móvel (grandes)
01 Pacote de colheres descartáveis
01 folha de papel pardo
01 pacote de pratinhos de papelão (sem desenho)
01 caixa de cola colorida com 6 cores
01 pasta preta com 60 plásticos
03 durex colorido
02 Pastas com grampos trilhos de plásticos
01 Pincel Atômico grosso
01 placa de EVA com gliter
02 Placas de EVA (amarela )
04 Rolos de papel toalha

01 pacote de letras do alfabeto em EVA (tamanho
13cm)
01 fita adesiva larga PVC 48x40
01 pacote de prendedor de roupas
01 caixa firme e resistente tipo caixa de camisa e
01 caixa de sapatos(Tamanho grande) encapadas
com a cor azul escuro
01 cola TEK BOND 20grs
01 bastão de cola quente (fino)
01 pacote de copos descartáveis colorido
02 fitas de cetim(3cm de largura) de cores
diferentes (1metro de cada fita)
01 pincel para pintura nº 16
01 pct de aplicativo (tema menino e menina)
01 pct de animais (acima de 10cm) de plástico
resistente
01 bolinha de borracha (tamanho da bola de tênis)
02 bolas de isopor ( 3 cm/30mm)
01 cartela de adesivos
03 pares de botões de roupas (tamanho grande ou
médio)
01 foto 10x15 da criança com a familia

*MATERIAIS QUE DEVEM PERMANECER SEMPRE COM O ALUNO .
01 copo personalizado com o nome do aluno
01 Agenda fornecida pela escola
01 Estojo completo incluindo cola que deverá ficar na mochila do aluno (SEM TESOURA)
LIVRO DIDÁTICO E LITERÁRIOS
Material apostilado –sistema Positivo de Ensino e 4 livros de literatura (adquiridos na escola)
Observações:

1. Todos os materiais relacionados deverão ser marcados com o nome da criança .
2. Os materiais deverão ser entregues na semana dos dias 28 a 31 de janeiro de 2019 das
8:00 às 17:30.
3. O uniforme escolar é de uso obrigatório e deve ser adquirido na Malharia Musi Endereço: Rua Ricardo Misson, n° 86 – Fabrício – Fone: 3312-1881 / / Birra – Rua Arthur
Machado 467 – centro -33160900
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LISTA DE MATERIAIS/ 2019 - TURMA DE 5 ANOS – 2º PERÍODO
01 Bloco de Canson A4 cor creme
02 Colas tenaz 110grs
1 pacote de prendedor de roupa
01 fita crepe 18x50mts
01 fita PVC transparente 48x40
01 Caneta de retroprojetor
03 folhas “Polacil 0.07 de transparência para plastificação a quente tamanho ofício
01 pincel para quadro branco na cor azul
02 Caixas de massa de modelar soft 12 unid. (grande)
02 folhas de papel muresco
01 Envelope A4 pardo
01 Pacote de copimax A4 (500 folhas)
01 Pacote de creative paper
02 pares de olhinhos móvel ; tamanho grande
01 Pacote de copos descartáveis (colorido)
01 Pacote de pratinhos de plástico descartáveis
01 Pacote de colheres descartáveis
01 pacote de copinho de café
02 Placa de EVA (azul claro )
01 Pasta preta com 60 plásticos
01 pacote de bexigas decoradas
04 Rolos de papel toalha
01 rolo de barbante (cordão) grosso.
01 bastão de cola quente (fino)
01 pacote de massinha de EVA
01 folha de color set rosa
01 metro de feltro
01 pct de animais de plástico resistente (acima de 10cm)
02 bolas de isopor (3cm/30mm)
01 cartela de adesivos (super-herois)
01 pincel para pintura nº 16
MATERIAIS QUE DEVEM PERMANECER SEMPRE COM O ALUNO .
01 copo personalizado com o nome do aluno
01 Agenda fornecida pela escola
01 Estojo completo incluindo cola ( bastão) e tesoura sem ponta que deverá ficar na mochila do aluno.
01 caderno espiral grande 96 folhas – capa dura e sem ter as folhas picotadas
01 régua de 30cm (resistente)
LIVROS DIDÁTICOS E LITERÁRIOS
Material apostilado do Sistema Positivo de Ensino e 4 livros de literatura– (adquirido na escola)
Observações:
1. Todos os materiais relacionados deverão ser marcados com o nome da criança .
2. Os materiais deverão ser entregues na semana dos dias 28 a 31 de janeiro de 2019 das 8:00 àss 17:30.
3. O uniforme escolar é de uso obrigatório e deve ser adquirido na Malharia Musi - Endereço: Rua Ricardo
Misson, n° 86 – Fabrício – Fone: 3312-1881 / / Birra – Rua Arthur Machado 467 – centro -33160900
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LISTA DE MATERIAIS/ 2019
TURMA DE 6 ANOS – 1º ANO
01 Bloco canson A4 na cor creme
01 pacote de criative paper (filipinho)
01 caderno espiral grande sem desenhos nas margens e com capa dura.
02 cadernos de desenho espiral- grande01 caderno espiral – grande para inglês
02 Caixa de massa de modelar com 12 soft
01 massinha de EVA
01 placa dde EVA (vermelha ou branca
01 metro de papel contact vermelho
01 placa de EVA com gliter
01 folhas de papel muresco
01 Caneta de retro projetor ponta fina 2.0
01 Envelope A4 pardo
01 Folha de color set
01 cola TEK BOND 20grs
01 Fita crepe 18x50
02 Gibi ( um da turma da Mônica e outro a escolha do aluno)
01 pasta preta com 50 plásticos
01 Pacote de copimax A4 (500 fls)
01 Pacote de creative paper (Filipinho 120 gr)
02 Pacotes de copos descartáveis de 200 ml/200 unidades
01 Pacote de pratinhos de plástico descartáveis
01 Pacote de colheres descartáveis
02 Rolos de papel toalha
01 bastão de cola quente (grosso)
03 folhas “Polacil 0.07 de transparência para plastificação a quente
02 pinceis para quadro branco nas cores preta e verde
MATERIAIS QUE DEVEM PERMANECER SEMPRE COM O ALUNO .
01 copo ou garrafinha personalizada com o nome do aluno
01 Agenda fornecida pela escola
01 Estojo completo(lápis de escrever, lápis de cor, borracha, régua, tesoura sem ponta e apontador) que deverá
ficar na mochila do aluno.
LIVROS DIDÁTICOS E LITERÁRIOS
Material apostilado do Sistema Positivo de Ensino) e 4 livros de literatura sendo um por bimestre (adquirido na
escola).
OBS: No decorrer do ano será trabalhado outras obras literárias e paradidáticos em forma de rodízio, sendo estas
oferecidas pela escola,
Observações:
1. Todos os materiais relacionados deverão ser marcados com o nome da criança .
2. Os materiais deverão ser entregues na semana dos dias 28 a 31 de janeiro de 2019 das 8:00 àss 17:30.
3. O uniforme escolar é de uso obrigatório e deve ser adquirido na Malharia Musi - Endereço: Rua Ricardo
Misson, n° 86 – Fabrício – Fone: 3312-1881 / / Birra – Rua Arthur Machado 467 – centro -33160900
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LISTA DE MATERIAIS/ 2019
2º ANO

01 Bloco de Canson A4 creme
01 Caneta retro projetor 1.0
02 pinceis para quadro branco nas cores azul e vermelho
01 bastão de cola quente(fino)
01 Envelope A4 pardo
01 Fita Crepe 18x50
02 Gibis
01 revistinha “Picolé”
01 folha de papel muresco (xadrez e bolado)
01 Pacote de folhas Chamex (500 folhas)
01 metro de papel contact amarelo
01 Pacote de Creative Paper (filipinho 120 gr)
01 Pacote de olhinhos nº 08(com 3 pares)
02 Pacotes de copos descartáveis de 200 ml /200 unidades)
01 Pacote de colheres descartáveis
01 Pacote de pratinhos descartáveis (plástico)
01 cola TEK BOND 20grs
01 Placa de EVA com gliter
03 folhas “Polacil 0.07 de transparência para plastificação a quente tamanho oficio
01 massinha de EVA
01 placa de EVA com gliter
01 placa de EVA plush
01 placa de EVA verde
MATERIAIS QUE DEVEM PERMANECER SEMPRE COM O ALUNO .
01 copo personalizado com o nome do aluno
01 Agenda fornecida pela escola
01 pasta preta com 50 plásticos
01 pasta de grampo de trilho
05 cadernos grandes brochurão capa dura
( ciências, história e geografia, inglês, matemática, português e literatura)
02 cadernos de desenho – com margem
01 estojo completo (lápis, borracha, lápis de cor, cola, régua e tesoura sem ponta)
01 caderno de caligrafia , capa dura
01 dicionário a escolha dos pais (sugestão – dicionário da língua portuguesa – Silveira Bueno – editora FTD)
LIVROS DIDÁTICOS E LITERÁRIOS
Material apostilado do Sistema Positivo de Ensino e 4 livros de literatura sendo um por bimestre .
OBS: No decorrer do ano será trabalhado outras obras literárias e paradidáticos em forma de rodízio, sendo estas
oferecidas pela escola,
OBS.
- Todos os livros/cadernos e dicionários deverão ser etiquetados com o nome completo do aluno.
Observações:
1. Todos os materiais relacionados deverão ser marcados com o nome da criança .
2. Os materiais deverão ser entregues na semana dos dias 28 a 31 de janeiro de 2019 das 8:00 àss 17:30.
3. O uniforme escolar é de uso obrigatório e deve ser adquirido na Malharia Musi - Endereço: Rua Ricardo
Misson, n° 86 – Fabrício – Fone: 3312-1881 / / Birra – Rua Arthur Machado 467 – centro -33160900
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LISTA DE MATERIAIS/ 2019 - 3º ANO
01 Bloco de papel canson (branco 20 fls)
01 fita PVC transparente 48x40
01 Envelope A4 pardo
01 Placa de EVA
01 massinha de EVA
02 Rolos de papel toalha
01 Pacote creativer paper (Filipinho 120 gr)
01 Pacote de chamex 500 fls A4
01 Pacote de copo descartáveis de 200ml/200 unidades
01 Pacote de pratinhos descartáveis de papelão (liso)
01 Pincel atômico
2 pinceis para quadro branco nas cores vermelha e azul
01 caneta de retroprojetor
01 pacote de massa de EVA para modelagem

01 anilina comestível
01 gibi turma da Monica (Em inglês)
01 mt de contact transparente
03 folhas “Polacil 0.07 de transparência para plastificação a quente tamanho ofício
1 lãmina de tansparência para retroprojetor
01 revista recreio ou Ciencias Hoje para Crianças
MATERIAIS QUE DEVEM FICAR COM O ALUNO E TRAZER CONFORME NECESSIDADE E HORÁRIO DE AULA

01 copo personalizado com o nome do aluno
01 agenda fornecida pela escola
01 estojo completo (lápis, borracha, apontador, lápis de cor, cola, tesoura e régua)
01 pasta preta com 60 plástico
01 caderno espiral grande para: português/literatura e redação
01 caderno espiral grande para matemática
01 caderno espiral grande para história e geografia
01 caderno espiral grande para inglês
01 caderno espiral grande para ciências/ Inglês
02 caderno espiral grande de desenho
01 dicionário de português(sugestão – dicionário da língua portuguesa – Silveira Bueno – editora FTD)
01 dicionário de inglês/português (sugestão – Silveira Bueno – editora FTD)
LIVROS DIDÁTICOS E LITERÁRIOS
Material apostilado do Sistema Positivo de Ensino e 4 livros de literatura sendo um por bimestre (adquirido na
escola)
OBS: No decorrer do ano será trabalhado outras obras literárias e paradidáticos em forma de rodízio, sendo estas
oferecidas pela escola,
•

Todos os materiais deverão ser etiquetados com o nome completo do aluno.

Observações:
1. Todos os materiais relacionados deverão ser marcados com o nome da criança .
2. Os materiais deverão ser entregues na semana dos dias 28 a 31 de janeiro de 2019 das 8:00 àss 17:30.
3. O uniforme escolar é de uso obrigatório e deve ser adquirido na Malharia Musi - Endereço: Rua Ricardo
Misson, n° 86 – Fabrício – Fone: 3312-1881 / / Birra – Rua Arthur Machado 467 – centro -33160900
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LISTA DE MATERIAIS/ 2018 - 4º ANO
01 Bloco de papel canson A4 creme
01 Cola de isopor 40grs
01 cola branca 40grs
01 bastão de cola quente
01 fita crepe 18x50
01 Envelopes A4 pardos
01 Pacote de chamex 500 fls A4
01 Pacote de colherzinhas descartável
01 Pacote de pratinhos descartáveis
02 Pacotes de copos descartáveis de 200ml /200 unidades
01 Pincel atômico ponta grossa
01 caneta retroprojetor
02 pinceis para quadro branco nas cores azul e preto
01 Placa de EVA preta
01 metro de contact verde
01 massinha de EVA
02 Tintas relevo dimensional acrilex
01 gibi da turma da Monica (Em inglês)

03 folhas “Polacil 0.07 de transparência para plastificação a quente tamanho ofício
01 pacote de Criative Paper (Filipinho)
MATERIAIS QUE DEVEM FICAR COM O ALUNO E TRAZER CONFORME NECESSIDADE E HORÁRIO DE AULA

01 copo ou garrafinha personalizado com o nome do aluno
01 agenda fornecida pela escola
01 pasta de arquivo com elástico
01 estojo completo (lápis, borracha, lápis de cor, apontador, cola, tesoura sem ponta e régua)
01 caderno espiral grande para: português
01 caderno espiral grande para matemática
01 caderno espiral grande para literatura , redação e filosofia
01 caderno espiral grande para história e geografia
01 caderno espiral grandepara inglês
01 caderno espiral grande para ciências
02 cadernos espiral grande para desenho
01 dicionário de português(sugestão – dicionário da língua portuguesa – Silveira Bueno – editora FTD)
01 dicionário de inglês/português (sugestão – Silveira Bueno – editora FTD)
LIVROS DIDÁTICOS E LITERÁRIOS
Material apostilado do Sistema Positivo de Ensino e 4 livros de literatura sendo um por bimestre (adquirido na
escola)
OBS: No decorrer do ano será trabalhado outras obras literárias e paradidáticos em forma de rodízio, sendo estas
oferecidas pela escola,
Todos os materiais deverão ser etiquetados com o nome completo do aluno
Observações:
1. Todos os materiais relacionados deverão ser marcados com o nome da criança .
2. Os materiais deverão ser entregues na semana dos dias 28 a 31 de janeiro de 2019 das 8:00 àss 17:30.
3. O uniforme escolar é de uso obrigatório e deve ser adquirido na Malharia Musi - Endereço: Rua Ricardo
Misson, n° 86 – Fabrício – Fone: 3312-1881 / / Birra – Rua Arthur Machado 467 – centro -33160900
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LISTA DE MATERIAIS/ 2019 - 5º ANO
01 Bloco de canson A4 cor creme
01 Caneta de retro projetor 2.0 (preta)
01 Cola de isopor 90 gr
01 Pacote de A4 500 fls
01 Pacote de creative paper (filipinho 120 gr)
02 pinceis para quadro branco (preta e verde)
01 pincel atômico
01 bastão de cola quente
02 Pacotes de copos descartáveis de 200 ml (Total: 200 unidades)
02 Rolos de papel toalha
01 pacote de massa de EVA para modelagem

01 gibi turma da Monica (Em Ingles)
01 revista ( preferência do aluno)
03 folhas “Polacil 0.07 de transparência para plastificação a quente tamanho ofício

MATERIAIS QUE DEVEM FICAR COM O ALUNO E TRAZER CONFORME NECESSIDADE E HORÁRIO DE AULA

01 copo ou garrafinha personalizado com o nome do aluno
01 agenda fornecida pela escola
01 estojo completo (lápis, borracha, apontador, lápis de cor, cola, tesoura sem ponta e régua.
01 transferidor
01 caderno espiral para português
01 caderno espiral para matemática
01 caderno espiral para literatura , redação e filosofia
01 caderno espiral história e geografia
01 caderno espiral língua estrangeira (inglês) e língua estrangeira (espanhol)
01 caderno espiral para ciências
01 caderno de desenho.
01 calculadora
MATERIAIS QUE O ALUNO DEVE TER EM CASA PARA PESQUISAS E ATIVIDADES EXTRAS
01 gramática atualizada (sugestão Paschoalin e Spadoto – Gramática teoria e atividade – FTD)
01 atlas geográfico atualizado(Sugestão Gisele Girard, Jussara Vaz- FTD)
01 dicionário de língua portuguesa- (sugestão Silveira Bueno- FTD)
01 dicionário de Inglês/português- (sugestão Silveira Bueno FTD)
01 dicionário de Espanhol/ português- (sugestão Ballestero-Alvarez – FTD)
LIVRO DIDÁTICOS
•
Material apostilado do Sistema Positivo de Ensino e 4 livros de literatura (adquiridos no colégio)
OBS: No decorrer do ano será trabalhado outras obras literárias e paradidáticos em forma de rodízio, sendo estas
oferecidas pela escola.
Observações:
1. Todos os materiais relacionados deverão ser marcados com o nome da criança .
2. Os materiais deverão ser entregues na semana dos dias 28 a 31 de janeiro de 2019 das 8:00 àss 17:30.
3. O uniforme escolar é de uso obrigatório e deve ser adquirido na Malharia Musi - Endereço: Rua Ricardo
Misson, n° 86 – Fabrício – Fone: 3312-1881 / / Birra – Rua Arthur Machado 467 – centro -33160900

Centro de Aprendizagem Pequeno Estudante Semente do Amanhã LTDA.CNPJ: 035874040001-11Portaria Seduc nº 080 de
20/06/2003 – Educação InfantilPortaria SEE nº 193/2009 MG de 31/12/2008Rua: Padre Zeferino, 1145.Bairro Fabrício-Uberaba
MG – Site:www.colegiofas.com.br

LISTA DE MATERIAIS/ 2019
6º ANO

01 Pacote de chamex A4- branco (500 fls.)
01 pacote de chamex A4 verde (100 fls)
01 pacote de creative paper filipinho
02 pinceis para quadro branco ( azul e vermelho)
01 Pacote de copos descartáveis de 200ml (100 unidades)
03 folhas “Polacil 0.07 de transparência para plastificação a quente tamanho ofício

MATERIAIS QUE DEVEM FICAR COM O ALUNO E TRAZER CONFORME NECESSIDADE E HORÁRIO DE AULA

01 copo ou garrafa personalizado com o nome do aluno
01 agenda fornecida pela escola
01 estojo completo (lápis, borracha, apontador, lápis de cor, cola, tesoura sem ponta e régua)
01 transferidor
01 pasta com grampo de trilho
01 caderno espiral grande para: português
01 caderno espiral grande para matemática
01 caderno espiral para literatura e redação
01 caderno espiral para história
01 caderno espiral para geografia
01 caderno espiral para línguas estrangeiras – Inglês e Espanhol
01 caderno para filosofia
01 caderno espiral para ciências
MATERIAIS QUE O ALUNO DEVE TER EM CASA PARA PESQUISAS E ATIVIDADES EXTRAS
01 gramática atualizada (sugestão Paschoalin e Spadoto – Gramática teoria e atividade – FTD)
01 atlas geográfico atualizado(Sugestão Gisele Girard, Jussara Vaz- FTD)
01 dicionário de língua portuguesa- (sugestão Silveira Bueno- FTD)
01 dicionário de Inglês/português- (sugestão Silveira Bueno FTD)
01 dicionário de Espanhol/ português- (sugestão Ballestero-Alvarez – FTD)

LIVROS DE PARADIDÁTICOS
•
Material apostilado do Sistema Positivo de Ensino e 4 litros de literatura adquirido na escola
OBS: No decorrer do ano será trabalhado outras obras literárias e paradidáticos em forma de rodízio, sendo estas
oferecidas pela escola,
* Livros/cadernos e dicionários deverão ser etiquetados. NÃO É PERMITIDO O USO DO FICHÁRIO.
Observações:
1. Todos os materiais relacionados deverão ser marcados com o nome da criança .
2. Os materiais deverão ser entregues na semana dos dias 28 a 31 de janeiro de 2019 das 8:00 àss 17:30.
3. O uniforme escolar é de uso obrigatório e deve ser adquirido na Malharia Musi - Endereço: Rua Ricardo
Misson, n° 86 – Fabrício – Fone: 3312-1881 / / Birra – Rua Arthur Machado 467 – centro -33160900

4.
Centro de Aprendizagem Pequeno Estudante Semente do Amanhã LTDA.CNPJ: 035874040001-11Portaria Seduc nº 080
de 20/06/2003 – Educação InfantilPortaria SEE nº 193/2009 MG de 31/12/2008Rua: Padre Zeferino, 1145.Bairro FabrícioUberaba MG – Site:www.colegiofas.com.br

LISTA DE MATERIAIS/ 2019
7º ANO

01 Pacote de chamex A4- branco (500 fls.)
01 pacote de chamex A4 amarelo (100 fls)
02 pinceis para quadro branco (azul e vermelho)
01 Pacote de copos descartáveis de 200ml (100 unidades)
03 folhas “Polacil 0.07 de transparência para plastificação a quente tamanho ofício

MATERIAIS QUE DEVEM FICAR COM O ALUNO E TRAZER CONFORME NECESSIDADE E HORÁRIO DE AULA

01 copo ou garrafa personalizado com o nome do aluno
01 agenda fornecida pela escola
01 estojo completo (lápis, borracha, apontador, lápis de cor, cola, tesoura e régua.
01 transferidor
01 compasso
01 pasta com grampo de trilho
01 caderno espiral para português
01 caderno espiral para matemática
01 caderno espiral para literatura e redação
01 caderno espiral para história
01 caderno espiral para geografia
01 caderno espiral para língua inglesa
01 caderno espiral para língua espanhola
01 caderno para filosofia
01 caderno espiral para ciências
MATERIAIS QUE O ALUNO DEVE TER EM CASA PARA PESQUISAS E ATIVIDADES EXTRAS
01 gramática atualizada (sugestão Paschoalin e Spadoto – Gramtica teoria e atividade – FTD)
01 atlas geográfico atualizado(Sugestão Gisele Girard, Jussara Vaz- FTD)
01 dicionário de língua portuguesa- (sugestão Silveira Bueno- FTD)
01 dicionário de Inglês/português- (sugestão Silveira Bueno FTD)
01 dicionário de Espanhol/ português- (sugestão Ballestero-Alvarez – FTD)
LIVROS DE LITERATURA/PARADIDÁTICOS
Material apostilado do Sistema Positivo de Ensino, adquirido na escola. e 4 livros de literatura (adquirido na
escola)
OBS: No decorrer do ano será trabalhado outras obras literárias e paradidáticos em forma de rodízio, sendo estas
oferecidas pela escola,
* Livros/cadernos e dicionários deverão ser etiquetados. NÃO É PERMITIDO O USO DO FICHÁRIO.
Observações:
1. Todos os materiais relacionados deverão ser marcados com o nome da criança .
2. Os materiais deverão ser entregues na semana dos dias 28 a 31 de janeiro de 2019 das 8:00 àss 17:30.
3. O uniforme escolar é de uso obrigatório e deve ser adquirido na Malharia Musi - Endereço: Rua Ricardo
Misson, n° 86 – Fabrício – Fone: 3312-1881 / / Birra – Rua Arthur Machado 467 – centro -33160900

Centro de Aprendizagem Pequeno Estudante Semente do Amanhã LTDA.CNPJ: 035874040001-11Portaria Seduc nº 080 de
20/06/2003 – Educação InfantilPortaria SEE nº 193/2009 MG de 31/12/2008Rua: Padre Zeferino, 1145.Bairro Fabrício-Uberaba
MG – Site:www.colegiofas.com.br

LISTA DE MATERIAIS/ 2019
8º ANO

02 pinceis para quadro branco ( azul e preto)
01 Pacote de chamex A4- branco (500 fls.)
01 pacote de chamex A4 azul(100fls
03 folhas “Polacil 0.07 de transparência para plastificação a quente tamanho oficio
01 Pacote de copos descartáveis de 200ml (100 unidades)

MATERIAIS QUE DEVEM FICAR COM O ALUNO E TRAZER CONFORME NECESSIDADE E HORÁRIO DE AULA

01 copo ou garrafa personalizado com o nome do aluno
01 agenda fornecida pela escola
01 estojo completo (lápis, borracha, apontador, lápis de cor, cola, tesoura sem ponta e régua
01 transferidor
01 compasso
01 pasta com grampo de trilho
01 caderno espiral para português
01 caderno espiral para matemática
01 caderno espiral para literatura e redação
01 caderno espiral para história
01 caderno espiral para geografia
01 caderno espiral para línguas estrangeiras – Inglês e Espanhol
01 caderno para filosofia
01 caderno espiral para ciências
MATERIAIS QUE O ALUNO DEVE TER EM CASA PARA PESQUISAS E ATIVIDADES EXTRAS
01 gramática atualizada (sugestão Paschoalin e Spadoto – Gramática teoria e atividade – FTD)
01 atlas geográfico atualizado(Sugestão Gisele Girard, Jussara Vaz- FTD)
01 dicionário de língua portuguesa- (sugestão Silveira Bueno- FTD)
01 dicionário de Inglês/português- (sugestão Silveira Bueno FTD)
01 dicionário de Espanhol/ português- (sugestão Ballestero-Alvarez – FTD)

LIVROS DE LITERATURA/PARADIDÁTICOS
Material apostilado do Sistema Positivo de Ensino, adquirido na escola. e 4 livros de literatura (adquirido na
escola)
OBS: No decorrer do ano será trabalhado outras obras literárias e paradidáticos em forma de rodízio, sendo estas
oferecidas pela escola,
* Livros/cadernos e dicionários deverão ser etiquetados. NÃO É PERMITIDO O USO DO FICHÁRIO.
Observações:
1. Todos os materiais relacionados deverão ser marcados com o nome da criança .
2. Os materiais deverão ser entregues na semana dos dias 28 a 31 de janeiro de 2019 das 8:00 àss 17:30.
3. O uniforme escolar é de uso obrigatório e deve ser adquirido na Malharia Musi - Endereço: Rua Ricardo
Misson, n° 86 – Fabrício – Fone: 3312-1881 / / Birra – Rua Arthur Machado 467 – centro -33160900

Centro de Aprendizagem Pequeno Estudante Semente do Amanhã LTDA.CNPJ: 035874040001-11Portaria Seduc nº 080 de
20/06/2003 – Educação InfantilPortaria SEE nº 193/2009 MG de 31/12/2008Rua: Padre Zeferino, 1145.Bairro Fabrício-Uberaba
MG – Site:www.colegiofas.com.br

LISTA DE MATERIAIS/ 2019
9º ANO
02 pinceis para quadro branco ( vermelho e azul)
01 Pacote de chamex A4- branco (500 fls.)
01 pacotes de creative paper filipinho
01 Pacote de copos descartáveis de 200ml (100 unidades)
03 folhas “Polacil 0.07 de transparência para plastificação a quente tamanho ofício

MATERIAIS QUE DEVEM FICAR COM O ALUNO E TRAZER CONFORME NECESSIDADE E HORÁRIO DE AULA

01 copo ou garrafa personalizado com o nome do aluno
01 agenda fornecida pela escola
01 estojo completo (lápis, borracha, apontador, lápis de cor, cola, tesoura sem ponta e régua)
01 transferidor
01 compasso
01 pasta com grampo de trilho
01 caderno espiral para: português
01 caderno espiral para matemática
01 caderno espiral para literatura e redação
01 caderno espiral para história
01 caderno espiral para geografia
01 caderno espiral para línguas estrangeiras – Inglês e Espanhol
01 caderno para filosofia
01 caderno espiral para ciências
MATERIAIS QUE O ALUNO DEVE TER EM CASA PARA PESQUISAS E ATIVIDADES EXTRAS
01 gramática atualizada (sugestão Paschoalin e Spadoto – Gramática teoria e atividade – FTD)
01 atlas geográfico atualizado(Sugestão Gisele Girard, Jussara Vaz- FTD)
01 dicionário de língua portuguesa- (sugestão Silveira Bueno- FTD)
01 dicionário de Inglês/português- (sugestão Silveira Bueno FTD)
01 dicionário de Espanhol/ português- (sugestão Ballestero-Alvarez – FTD)
LIVRO DIDÁTICO E LITERÁRIO
Material apostilado do Sistema Positivo de Ensino, adquirido na escola e 4 livros de literatura ( adquirido na
escola)
OBS: No decorrer do ano será trabalhado outras obras literárias e paradidáticos em forma de rodízio, sendo estas
oferecidas pela escola,
* Livros/cadernos e dicionários deverão ser etiquetados. NÃO É PERMITIDO O USO DO FICHÁRIO.
Observações:
1. Todos os materiais relacionados deverão ser marcados com o nome da criança .
2. Os materiais deverão ser entregues na semana dos dias 28 a 31 de janeiro de 2019 das 8:00 àss 17:30.
3. O uniforme escolar é de uso obrigatório e deve ser adquirido na Malharia Musi - Endereço: Rua Ricardo
Misson, n° 86 – Fabrício – Fone: 3312-1881 / / Birra – Rua Arthur Machado 467 – centro -33160900

Rua Padre Zeferino, 1145 – Bairro Fabrício – fone 3322-6249
Unidade Berçário – Rua Vital de Negreiros, 25 – Fabricio – 3313 - 9263

MISSÃO: Possibilitar a transformação de vidas a partir de ações
conscientes à diversidade , valorizando o potencial dos educandos frente
as inteligências múltiplas, buscando sempre a resiliência nas situações
reais.
VISÃO: Ser referência de qualidade nas relações interpessoais ,
despertando nos educandos
o reconhecimento e o desejo de
aperfeiçoamento de suas competências e habilidades cognitiva, social e
emocional.
VALORES: Respeito a diversidade, compromisso , ética, resiliência e ação.

ESTRUTURA ESCOLAR
O colégio F.A.S., unidade
berçário, situa- se na Rua: Vital de
Negreiros, 25 Fabrício. Uberaba (MG).
Telefones: 3313-9263

HORÁRIOS:
O horário de funcionamento:
Berçário (Unidade I – 6 meses a 2 anos) :



Período matutino: das 7h às
12h30minh
Período vespertino: 12h30min às
18h00min

Período Integral:



Das 7h às 18h00minh

UNIFORME:
O aluno deverá vir à escola uniformizado diariamente.
1 – Uso diário: Camiseta branca, short saia ou
bermudas (tectel) para as meninas e bermudão (tectel)
para os meninos, ambos com logomarca da escola,
tênis e meia.

Uniforme de uso diário: PERSONALIZADO COM O
NOME DO ALUNO




Malharia Musi- Rua Ricardo Misson, n°
86 – Fabrício- Fone: 3312-1881.
Malharia Birra – Rua Arthur Machado,
n° 467 – Centro – Fone: 3316-0900.

Lista de Materiais/ 2019
MATERNAL BABY (crianças com 6 meses completos e que completarão um ano após 31 de março de 2019)


Os alunos do turno de meio período devem trazer diariamente os materiais de uso pessoal na mochila, se
atentando para que esse material seja reposto todos os dias.
 Os alunos do turno Integral deverão deixar os materiais de uso pessoal no colégio e repor quando
necessário.
 Todos os materiais sejam eles de uso pessoal ou de uso coletivo, deverão ser identificados com o nome do
aluno.
MATERIAIS DE USO PESSOAL
 01 Saco plástico para guardar roupa suja;
 01 Fralda de boca ou tolha de mão com o nome da criança;
 01 toalha de banho com o nome da criança;
 02 trocas de roupa;
 01 chupeta, caso use.
 01 lençol personalizado com o nome da criança (Trazer na segunda-feira e levar para casa na sexta- feira);
Tamanho: (1m20cm comprimento(altura) / 65 cm de largura/ 07 cm de espessura).
 01 pacote de lenços umedecidos;
 01 pacote de fraldas descartáveis;
 01 tubo de pomada para assaduras, de sua preferência;
 01 caixa de lenço de papel;
 02 copos com tampa, um para água e outro para suco;
 01 mamadeira para deixar na escola, para leite; (caso a criança use mamadeira).
 01 sabonete;
 01 xampu;
 01 travesseiro com fronha (caso a criança utilize para dormir)
 01 pente de cabelo;
 01 pacotinho de cotonete.
MATERIAIS DE USO COLETIVO QUE PERMANECEM NA ESCOLA.
 01 metro de TNT liso vermelho
 04 placas de EVA liso (cores variadas)
 01 fita crepe 18x50mts
 01 fita de PVC transparente 48x40mts
 01 caneta para tecido;
 01 durex colorido;
 20 Palitos de picolé colorido;
 01 folha de papel de seda;
 01 metro de papel contact colorido;
 02 pacotes de creative paper (Filipinho 120gr) cores vibrantes;
 01 caixa de cola colorida (6 cores);
 01 tubo de cola branca 90 gms ;
 2 rolos de papel toalha;
 01 pasta preta com 50 plásticos
 01 livro infantil de pano ou plástico;
 01 chocalho;
 Um mordedor;
 02 revistas usadas (em bom estado).
 01 folha de papel pardo;



01 tinta guache (pote grande);
01 caixa firme e resistente na cor azul (tipo caixa de camisa)

Observações:
1. Todos os materiais relacionados deverão ser marcados com o nome da criança. Os materiais deverão ser
entregues entre os dias 28 a 31 de janeiro de 2019, na unidade do berçário das 08h00min às 17h00min.
2. O uniforme escolar é de uso obrigatório e deve ser adquirido na Malharia Musi - Endereço: Rua Ricardo
Misson, n° 86 – Fabrício – Fone: 3312-1881/ Birra – Rua Arthur Machado 467 – centro -33160900

Lista de Materiais / 2019
MATERNAL I (crianças de 1 ano completo ou que completarão 1 ano até 31 de março de 2019)











Os alunos do turno de meio período devem trazer diariamente os materiais de uso pessoal na mochila, se
atentando para que esse material seja reposto todos os dias.
Os alunos do turno Integral deverão deixar os materiais de uso pessoal no colégio e repor quando
necessário.
Todos os materiais sejam eles de uso pessoal ou de uso coletivo, deverão ser identificados com o nome do
aluno.
MATERIAIS DE USO PESSOAL
01 Saco plástico para guardar roupa suja;
01 toalha de banho com o nome da criança;



02 trocas de roupa;
Fraldas descartáveis;
01 pacote de lenço umedecido;
02 copos com tampa, um para suco e outro
para água.
UMA NECESSERIE CONTENDO:
01 sabonete;




01 xampu;
01 pente de cabelo;



01 Escova de dente e 01 creme dental;




01 Fralda de boca ou tolha de mão com o
nome da criança;
01 lençol personalizado com o nome da
criança (Trazer na segunda-feira e levar para
casa na sexta- feira); Tamanho: (1m20cm
comprimento(altura) / 65 cm de largura/ 07 cm
de espessura).

MATERIAIS DE USO COLETIVO QUE PERMANECEM NA ESCOLA
 04 placas de EVA liso (cores variados);
 01 caixa firme e resistente na cor amarela
 01 metro de TNT liso (Sugestões de cores:
(tipo caixa de camisa)
branco, verde, azul, amarelo).
 02 placas de EVA com gliter ;
 01 Pacote de chamequinho A4 (100 folhas
 01 placa de EVA plush
coloridas);
 01 fita crepe18x50mt;
 01 folhas de papel muresco (bolado, xadrez
 01 fita de PVC transparente 48x40mts;
ou outra estampa);
 01 Tubo de cola com gliter (cor que preferir)
 01 folha de papel microondulado
 01 caneta para retroprojetor;
 01 Folhas de color set;
 01 caneta para tecido;
 01 folha de papel celofane;
 01 rolo de cordão;
 01 folha de papel pardo;
 01 Pincel chato nº. 18
 03 pares de olhos móveis;
 01 metro de papel contact colorido;
 02 durex coloridos;
 01 pacote de bexigas São Roque com 50
 02 tubos de cola quente;
unidades;
 01 cola tec-bonder;
 01 pacote de creative paper (Filipinho 120gr)
 01 Kit Border (kit aplicativo eva Piffer) “tema
cores vibrantes;
Menino: ZECA/ Menina: BONECAS
 01 tubo de cola branca –tenaz 110grs;;
 01 pacote de lantejoula;
 01 pasta preta com 50 plásticos
 01 tinta guache (pote grande)250 ml
 01 livro infantil de pano ou plástico;
 02 rolos de papel toalha;
 01 pct de palito de picolé colorido 50
 01 pandeirinho (resistente);
unidades;
 01 brinquedo representativo de meio de
 01 bloco de papel canson A3;
transporte (carrinho, motinha, aviãozinho etc);
 01 revista usada (em bom estado);
 01 pacotinho de língua de sogra.


01 folha de “lixa” para trabalhar textura

Observações:
1. Todos os materiais relacionados deverão ser marcados com o nome da criança. Os materiais deverão ser
entregues entre os dias 28 a 31 de janeiro de 2019, na unidade do berçário das 08h00min às 17h00min.
2. O uniforme escolar é de uso obrigatório e deve ser adquirido na Malharia Musi - Endereço: Rua Ricardo
Misson, n° 86 – Fabrício – Fone: 3312-1881/ Birra – Rua Arthur Machado 467 – centro -33160900

Lista de Materiais / 2019

Lista de Materiais / 2019
MATERNAL II – (Crianças de 2 anos completos ou que completarão 2 anos até 31 de Março)











Os alunos do turno de meio período devem trazer diariamente os materiais de uso pessoal na mochila, se
atentando para que esse material seja reposto todos os dias.
Os alunos do turno Integral deverão deixar os materiais de uso pessoal no colégio e repor quando
necessário.
Todos os materiais sejam eles de uso pessoal ou de uso coletivo, deverão ser identificados com o nome do
aluno.
MATERIAIS DE USO PESSOAL
01 Saco plástico para guardar roupa suja;
01 toalha de banho com o nome da criança;
02 trocas de roupa;
Fraldas descartáveis;
01 pacote de lenço umedecido;
01 copo com tampa personalizado com o
nome da criança (para água);



01 sabonete;



01 xampu;









UMA NECESSERIE CONTENDO



01 fralda de boca ou tolha de mão com o
nome da criança;
01 lençol personalizado com o nome da
criança (Trazer na segunda-feira e levar para
casa na sexta- feira); Tamanho: (1m20cm
comprimento(altura) / 65 cm de largura/ 07 cm
de espessura).

01 pente de cabelo;
01 Escova de dente e 01 creme dental;

MATERIAIS DE USO COLETIVO QUE PERMANECEM NA ESCOLA
01 metro de TNT liso (Sugestões de cores:
vermelho, marrom, preto, cinza, roxo).
 02 folhas de papel muresco (bolado, xadrez
ou outra estampa);
04 placas de EVA lisa (cores variadas)
 02 Folhas de color set;
02 placas de EVA com gliter;
01 placa de EVA felpuda



03 pares de olhinhos móveis grandes;



01 fita crepe 18x50 mts;





01 fita de PVC transparente 48x40;



01 pct de palito de picolé colorido 50
unidades;



01 Pacote de chamequinho A4 (500 folhas
brancas);
01 pandeirinho resistente



02 rolos de papel toalha;

01 caneta para retroprojetor;



01 pacote pequeno de algodão;



01 conjunto de tinta “pinta cara” para pintura
facial com 6 unidades;



01 folha de papel pardo;



01 tinta guache (pote grande)250 ml.




01 metro de papel contact estampado;
01 pacote de bexigas São Roque 50
unidades;



01 pacote de creative paper (Filipinho 120gr)
cores vibrantes;



01 tubo de cola branca tenaz 110grs;



01 rolinho de espuma (médio) para pintura;



01 pasta catálogo com 50 plásticos;




01 caixa (grande) de massinha de modelar
com 12 soft;
01 folha de papel celofane;



01 bloco de papel canson A3;



01 rolinho de lastex;



01 revista usada (em bom estado);





01 Kit Border (Kit aplicativos de EVA Piffer)
Tema:
Menino: Children menino.
Menina: Children menina
 01 tubo de cola quente;



01 pacotinho de língua de sogra.
01 caixa firme e resistente na cor verde (tipo
caixa de camisa)

02 livros de literatura Infantil:
_ Os Pingos e as Cores
Autores : Mary França e Eliardo França
Editora : Global
_ O jogo do pega-pega
Autora: Flávia Muniz
Editora: FTD

Observações:
1. Todos os materiais relacionados deverão ser marcados com o nome da criança. Os materiais deverão ser
entregues entre os dias 28 a 31 de janeiro de 2019, na unidade do berçário das 08h00min às 17h00min.
2. O uniforme escolar é de uso obrigatório e deve ser adquirido na Malharia Musi - Endereço: Rua Ricardo
Misson, n° 86 – Fabrício – Fone: 3312-1881/ Birra – Rua Arthur Machado 467 – centro -33160900

