INÍCIO DO ANO LETIVO:
DIA ( 18/02 segunda-feira)

LISTA DE MATERIAL INDIVIDUAL
 01 caderno brochura (grande - 48 folhas);

 03 lápis pretos;

 01 caderno de desenho grande (sem folhas de seda);

 01 tesoura sem ponta (que tenha corte);

 01 pasta fina com elástico e 01 pasta grossa (4 cm) com elástico;

 01 tubo de cola grande liquida;

 01 caixa de lápis de cor;

 01 tubo de cola bastão;

 01 caixa de gizão de cera;

 01 apontador com lixeirinha;

 01 estojo de caneta hidrocor;

 01 borracha branca.

Os cadernos deverão ser encapados e etiquetados com nome, série, disciplina e NÃO PODEM SER DE ESPIRAL, com
exceção do caderno de desenho. Os materiais restantes também deverão ser etiquetados com nome e série. Serão entregues na
1ª semana de aula: agenda escolar, Livro Didático, Caderno de Atividades, Livro de Língua Espanhola e a mochila.

UNIFORME
O uso do uniforme é obrigatório desde a primeira semana de aula e consiste em: camiseta branca de manga curta ou longa,
moletom verde ou branco, shorts/saia e bermuda ou calça verde, todos com a logomarca do colégio.
Uniforme para Educação Física: citado acima, mas com a obrigatoriedade do uso de TÊNIS.
Local para compra do uniforme escolar:
 CAROLINA CONFECÇÔES – Rua São João Batista, nº 41 (em frente ao colégio) - Fone: 3028-9510 das 9h às 18h30.
 ACHADOS & BORDADOS – Rua Sérgio Rogério Beims, nº 69 – Santa Mônica – Fone: 3225-3653 de segunda à sexta das
08h às 20h, e sábado das 09h às 14h.

HORÁRIO DAS AULAS
Período Vespertino: das 13h30 às 18h
Obs.: solicitamos aos Senhores Pais e/ou Responsável que busquem seus filhos até as 18h45, (Parágrafo sexto e sétimo da
cláusula primeira do contrato de prestação de serviços), horário limite no qual o Colégio dispõe de uma equipe para acompanhá-los.

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES
Street Dance, Jazz, Futsal, Basquetebol, Voleibol, Violão, Curso de Língua Inglesa, Capoeira e Jogos de Tabuleiro.
Obs.: para o ano de 2019 o Colégio Geração reserva-se o direito de efetuar alterações nas modalidades oferecidas.
Inscrições: no início do ano letivo o colégio enviará, através de seus alunos, o comunicado com horários, valores e data de início.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A MATRÍCULA (NOVOS ALUNOS)
ALUNO(A)

PAI OU RESPONSÁVEL

 Fotocópia da Certidão de Nascimento;

 Fotocópia da Carteira de Identidade e CPF;

 Fotocópia da Carteira de Estrangeiro com visto permanente,

 Comprovante de Residência.

temporário ou provisório (somente para estrangeiros);
 Negativa de Débitos.

INÍCIO DO ANO LETIVO:
DIA ( 18/02 segunda-feira)

LISTA DE MATERIAL INDIVIDUAL
 02 cadernos brochuras (grandes - 48 folhas): Língua
Portuguesa/Filosofia, História/Geografia/Ciências;
 01 caderno quadriculado brochura (grande 1,0 x 1,0 cm - 48
folhas): Matemática;

 03 lápis pretos;
 01 tesoura sem ponta (que tenha corte);
 01 tubo de cola bastão (ficar no penal);
 01 apontador com lixeirinha;

 01 pasta fina com elástico (atividades diárias);

 01 borracha branca;

 01 caixa de lápis de cor;

 01 régua de 15 cm;

 01 estojo de caneta hidrocor;

 01 jogo de Material Dourado (111 peças).

Os cadernos deverão ser encapados e etiquetados com nome, série, disciplina e NÃO PODEM SER DE ESPIRAL.
Os materiais restantes também deverão ser etiquetados com nome e série. Serão entregues na 1ª semana de aula: agenda
escolar, Livro Didático, Caderno de Atividades, Livro de Língua Espanhola e a mochila.

UNIFORME
O uso do uniforme é obrigatório desde a primeira semana de aula e consiste em: camiseta branca de manga curta ou longa,
moletom verde ou branco, shorts/saia e bermuda ou calça verde, todos com a logomarca do colégio.
Uniforme para Educação Física: citado acima, mas com a obrigatoriedade do uso de TÊNIS.
Local para compra do uniforme escolar:
 CAROLINA CONFECÇÔES – Rua São João Batista, nº 41 (em frente ao colégio) - Fone: 3028-9510 das 9h às 18h30.
 ACHADOS & BORDADOS – Rua Sérgio Rogério Beims, nº 69 – Santa Mônica – Fone: 3225-3653 de segunda à sexta das
08h às 20h, e sábado das 09h às 14h.

HORÁRIO DAS AULAS
Período Vespertino: das 13h30 às 18h
Obs.: solicitamos aos Senhores Pais e/ou Responsável que busquem seus filhos até as 18h45, (Parágrafo sexto e sétimo da
cláusula primeira do contrato de prestação de serviços), horário limite no qual o Colégio dispõe de uma equipe para acompanhá-los.

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES
Street Dance, Jazz, Futsal, Basquetebol, Voleibol, Violão, Curso de Língua Inglesa, Capoeira e Jogos de Tabuleiro.
Obs.: para o ano de 2019 o Colégio Geração reserva-se o direito de efetuar alterações nas modalidades oferecidas.
Inscrições: no início do ano letivo o colégio enviará, através de seus alunos, o comunicado com horários, valores e data de início.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A MATRÍCULA (NOVOS ALUNOS)
ALUNO(A)

PAI OU RESPONSÁVEL

 Fotocópia da Certidão de Nascimento;

 Fotocópia da Carteira de Identidade e CPF;

 Fotocópia da Carteira de Estrangeiro com visto permanente,

 Comprovante de Residência.

temporário ou provisório (somente para estrangeiros);
 Atestado de Frequência ou Guia de Transferência;
 Negativa de Débitos.

INÍCIO DO ANO LETIVO:
DIA (18/02 segunda-feira)

LISTA DE MATERIAL INDIVIDUAL
 03 cadernos brochuras (grandes - 48 folhas):

 01 tesoura sem ponta (que tenha corte);

Língua Portuguesa, Ciências/História/Geografia,

 01 tubo de cola líquido pequeno;

Língua Inglesa/Língua Espanhola;

 01 apontador com lixeirinha;

 01 caderno quadriculado (grande 0,7mm x 0,7mm 96 folhas): Matemática;

 01 borracha branca;
 01 régua de 15 cm;

 01 pasta fina com elástico (atividades diárias);

 01 caneta marca texto;

 01 caixa de lápis de cor;

 01 minidicionário de Língua Portuguesa (Sugestões:

 03 lápis pretos;

Aurélio, Larousse, Michaelis, Soares Amora e Silveira



Bueno.

 ;

Os cadernos deverão ser encapados e etiquetados com nome, série, disciplina e NÃO PODEM SER DE ESPIRAL.

Os01
materiais
estojo derestantes
caneta hidrocor;
também deverão ser etiquetados com nome e série. Serão entregues na 1ª semana de aula: agenda
escolar, Livro Didático, Caderno de Atividades, Livro de Língua Espanhola e a mochila.

UNIFORME
O uso do uniforme é obrigatório desde a primeira semana de aula e consiste em: camiseta branca de manga curta ou longa,
moletom verde ou branco, shorts/saia, bermuda ou calça verde, todos com a logomarca do colégio.
Uniforme para Educação Física: citado acima, mas com a obrigatoriedade do uso de TÊNIS.
Local para compra do uniforme escolar:
 CAROLINA CONFECÇÔES – Rua São João Batista, nº 41 (em frente ao colégio) - Fone: 3028-9510 das 9h às 18h30.
 ACHADOS & BORDADOS – Rua Sérgio Rogério Beims, nº 69 – Santa Mônica – Fone: 3225-3653 de segunda à sexta das
08h às 20h, e sábado das 09h às 14h.

HORÁRIO DAS AULAS
Período Vespertino: das 13h30 às 18h
Obs.: solicitamos aos Senhores Pais e/ou Responsável que busquem seus filhos até as 18h45, (Parágrafo sexto e sétimo da
cláusula primeira do contrato de prestação de serviços), horário limite no qual o Colégio dispõe de uma equipe para acompanhá-los.

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES
Street Dance, Jazz, Futsal, Basquetebol, Voleibol, Violão, Curso de Língua Inglesa, Capoeira e Jogos de Tabuleiro.
Obs.: para o ano de 2019 o Colégio Geração reserva-se o direito de efetuar alterações nas modalidades oferecidas.
Inscrições: no início do ano letivo o colégio enviará, através de seus alunos, o comunicado com horários, valores e data de início.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A MATRÍCULA (NOVOS ALUNOS)
ALUNO(A)

PAI OU RESPONSÁVEL

 Fotocópia da Certidão de Nascimento;

 Fotocópia da Carteira de Identidade e CPF;

 Fotocópia da Carteira de Estrangeiro com visto permanente,

 Comprovante de Residência.

temporário ou provisório (somente para estrangeiros);
 Atestado de Frequência ou Guia de Transferência;
 Negativa de Débitos.

INÍCIO DO ANO LETIVO:
DIA (18/02 segunda-feira )

LISTA DE MATERIAL INDIVIDUAL
 01 estojo de caneta hidrocor;

 04 cadernos brochuras (grandes - 48 folhas): Ciências, História,

 01 caneta azul ou preta;

Geografia, Língua Inglesa/Língua Espanhola;

 01 caneta marca texto;

 01 caderno brochura (grande - 96 folhas): Língua Portuguesa;

 01 tesoura sem ponta (que tenha corte);

 01 caderno quadriculado brochura (grande 0,7mm x 0,7mm -

 01 tubo de cola bastão;

96 folhas): Matemática;

 01 apontador com lixeirinha;

 01 pasta fina com elástico (atividades diárias);

 01 borracha branca;

 01 caixa de lápis de cor;

 01 régua de 15 cm;

 03 lápis pretos;

 01 minidicionário de Língua Portuguesa.

Os cadernos deverão ser encapados e etiquetados com nome, série, disciplina e NÃO PODEM SER DE ESPIRAL.
Os materiais restantes também deverão ser etiquetados com nome e série. Serão entregues na 1ª semana de aula: agenda escolar,
Livro Didático, Caderno de Atividades, Livro de Língua Espanhola e a mochila.

UNIFORME
O uso do uniforme é obrigatório desde a primeira semana de aula e consiste em: camiseta branca de manga curta ou longa,
moletom verde ou branco, shorts/saia e bermuda ou calça verde, todos com a logomarca do colégio.
Uniforme para Educação Física: citado acima, mas com a obrigatoriedade do uso de TÊNIS.
Local para compra do uniforme escolar:
 CAROLINA CONFECÇÔES – Rua São João Batista, nº 41 (em frente ao colégio) - Fone: 3028-9510 das 9h às 18h30.
 ACHADOS & BORDADOS – Rua Sérgio Rogério Beims, nº 69 – Santa Mônica – Fone: 3225-3653 de segunda à sexta das
08h às 20h, e sábado das 09h às 14h.

HORÁRIO DAS AULAS
Período Vespertino: das 13h30 às 18h
Obs.: solicitamos aos Senhores Pais e/ou Responsável que busquem seus filhos até as 18h45, (Parágrafo sexto e sétimo da
cláusula primeira do contrato de prestação de serviços), horário limite no qual o Colégio dispõe de uma equipe para acompanhá-los.

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES
Street Dance, Jazz, Futsal, Basquetebol, Voleibol, Violão, Curso de Língua Inglesa, Capoeira e Jogos de Tabuleiro.
Obs.: para o ano de 2019 o Colégio Geração reserva-se o direito de efetuar alterações nas modalidades oferecidas.
Inscrições: no início do ano letivo o colégio enviará, através de seus alunos, o comunicado com horários, valores e data de início.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A MATRÍCULA (NOVOS ALUNOS)
ALUNO(A)

PAI OU RESPONSÁVEL

 Fotocópia da Certidão de Nascimento;

 Fotocópia da Carteira de Identidade e CPF;

 Fotocópia da Carteira de Estrangeiro com visto permanente,

 Comprovante de Residência.

temporário ou provisório (somente para estrangeiros);
 Atestado de Frequência ou Guia de Transferência;
 Negativa de Débitos.

INÍCIO DO ANO LETIVO:
DIA 18/02 (segunda-feira)

LISTA DE MATERIAL INDIVIDUAL
 03

cadernos

brochuras

História/Geografia,

(grandes

Ciências,

Língua

-

48

folhas):

Inglesa/Língua

 02 canetas azuis (para o 2º semestre);
 01 tesoura sem ponta (que tenha corte);
 01 tubo de cola bastão;

Espanhola;
 01 caderno brochura (grande-96 folhas): Língua Portuguesa

 01 apontador com lixeirinha;

 01 caderno quadriculado brochura (grande 0,7mm x 0,7mm -

 01 borracha branca;
 01 régua de 15 cm;

96 folhas): Matemática;
 01 pasta sanfonada (de no máximo 12 divisões);

 01 corretivo;

 01 caixa de lápis de cor;

 01 estojo de caneta hidrocor;

 03 lápis pretos;

 01 minidicionário de Língua Portuguesa.

 01 caneta marca texto;

Os cadernos deverão ser encapados e etiquetados com nome, série, disciplina e NÃO PODEM SER DE ESPIRAL.

Os materiais restantes também deverão ser etiquetados com nome e série. Serão entregues na 1ª semana de aula: agenda escolar,


Livro Didático, Caderno de Atividades, Livro de Língua Espanhola e a mochila.
 ;
 01
estojo de caneta hidrocor;
UNIFORME
O uso do uniforme é obrigatório desde a primeira semana de aula e consiste em: camiseta branca de manga curta ou longa,
moletom verde ou branco, shorts/saia e bermuda ou calça verde, todos com a logomarca do colégio.
Uniforme para Educação Física: citado acima, mas com a obrigatoriedade do uso de TÊNIS.
Local para compra do uniforme escolar:
 CAROLINA CONFECÇÔES – Rua São João Batista, nº 41 (em frente ao colégio) - Fone: 3028-9510 das 9h às 18h30.
 ACHADOS & BORDADOS – Rua Sérgio Rogério Beims, nº 69 – Santa Mônica – Fone: 3225-3653 de segunda à sexta das
08h às 20h, e sábado das 09h às 14h.

HORÁRIO DAS AULAS
Período Vespertino: das 13h30 às 18h
Obs.: solicitamos aos Senhores Pais e/ou Responsável que busquem seus filhos até as 18h45, (Parágrafo sexto e sétimo da
cláusula primeira do contrato de prestação de serviços), horário limite no qual o Colégio dispõe de uma equipe para acompanhá-los.

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES
Street Dance, Jazz, Futsal, Basquetebol, Voleibol, Violão, Curso de Língua Inglesa, Capoeira e Jogos de Tabuleiro.
Obs.: para o ano de 2019 o Colégio Geração reserva-se o direito de efetuar alterações nas modalidades oferecidas.
Inscrições: no início do ano letivo o colégio enviará, através de seus alunos, o comunicado com horários, valores e data de início.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A MATRÍCULA (NOVOS ALUNOS)
ALUNO(A)

PAI OU RESPONSÁVEL

 Fotocópia da Certidão de Nascimento;

 Fotocópia da Carteira de Identidade e CPF;

 Fotocópia da Carteira de Estrangeiro com visto permanente,

 Comprovante de Residência.

temporário ou provisório (somente para estrangeiros);
 Atestado de Frequência ou Guia de Transferência;
 Negativa de Débitos.

