INÍCIO DO ANO LETIVO:
DIA 22/02/2021 (2ª feira)

LISTA DE MATERIAL INDIVIDUAL











01 caderno de 10 matérias;
01 caderno para Redação;
01 régua de 30 cm;
01 borracha branca;
02 canetas;
01 lápis preto nº 02 e 02 lápis preto nº 6B;
01 caixa de lápis de cor com 12 cores (de preferência aquarelado);
01 estojo de canetinhas com 12 cores;
01 tubo de cola pequeno;
01Tesoura sem ponta.






Apenas para alunos do 6º ao 8º ano:
01 caderno de 100 páginas para Matemática;
01 compasso;
01 transferidor;
01 esquadro (30 ou 45 graus).

A Pasta e o Livro Didático serão entregues no 1º dia letivo. Todo material deverá ser etiquetado com o nome e série do aluno.
Os livros de literatura (de leitura) serão escolhidos pelos professores e divulgados no site do Colégio. Os alunos poderão optar por
comprá-los ou emprestá-los da nossa Biblioteca.

UNIFORME
O uniforme escolar consiste em:
 Camiseta branca de manga curta ou longa, moletom verde ou branco, ambos com a logomarca do Colégio, calça ou bermuda (não
shorts) de qualquer tecido (moletom, jeans, lycra, entre outros) azul-marinho ou preto;
 Uniforme para Educação Física: calção, bermuda ou calça (moletom, lycra ou similar) de cor azul-marinho ou preto, camiseta branca
e/ou moletom verde ou branco, ambos com a logomarca do Colégio, tênis.
Local para compra do uniforme escolar:
 CAROLINA CONFECÇÔES – Rua São João Batista, nº 41 (em frente ao colégio) – Fone: WhatsApp (48) 99981-9510 ou (48) 988070613 (loja), de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h30min.
 ACHADOS & BORDADOS – Rua Sérgio Rogério Beims, nº 69 – Santa Mônica – Fone: (48) 3225-3653, de segunda a sexta-feira,
das 09h às 19h e sábado das 09h às 13h.
Obs.: O uso do uniforme escolar é obrigatório, desde a primeira semana de aula, em TODAS as atividades escolares. As
camisetas confeccionadas para os eventos não substituem o uniforme.

HORÁRIO DAS AULAS
2ª feira - Período Matutino: 07h30 às 12h20 (6 aulas)
Período Vespertino: 13h30 às 18h20 (6 aulas)

3ª a 6ª feira - Período Matutino: 07h30 às 12h (5 aulas)
Período Vespertino: 13h30 às 18h (5 aulas)

O Reforço Pedagógico será realizado no período oposto ao das aulas. O cronograma é postado no site do Colégio.
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 que o Colégio dispõe de funcionários para acompanhá-los.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A MATRÍCULA (NOVOS ALUNOS)
ALUNO(A)
 Fotocópia da Certidão de Nascimento ou RG;
 Original do Histórico Escolar do Ensino Fundamental;
 Fotocópia da Carteira de Estrangeiro com visto permanente,
temporário ou provisório (somente para estrangeiros);
 Atestado de Frequência ou Guia de Transferência;
 Negativa de Débitos;
 Fotocópia da Carteira de Vacinação.

PAI OU RESPONSÁVEL
 Fotocópia da Carteira de Identidade e CPF;
 Comprovante de Residência.

