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A comercialização dos livros será feita pela Livraria LIVRO FÁCIL.
Durante o mês de dezembro somente por meio do site: www.livrofacil.net
O período de plantão da Livro Fácil no Colégio será de 08/01/2018 até o dia 24/01/2018 das 8h00 às 17h00.
Não recomendamos a reutilização de livros com espaço para escrita, pois seu uso dificultará o processo de
aprendizagem dos estudantes.

NOTA: Baixe e instale o aplicativo IsCool app no seu celular e fique informado(a) sobre todas as atividades e
novidades de seu(sua) filho(a) no colégio. ula

Encontro de Pais e Mestres: Dia 24/01/2018 (Quarta-feira)
Período da manhã: 09h00 às 11h00
Período da tarde: 14h00 às 16h00.
Início das aulas:
Maternal e Jardim I: Dia 30/01/2018 – Manhã: 7h30 às 9h40h / Tarde: 13h30 às 15h30
Jardim II e 1º ano: 29/01/2018 – 7h30 às 11h50 / 13h30 às 17h50 (horário de adaptação somente
para os alunos novos)
Uniforme Escolar
Camiseta branca com o logo do colégio e mangas amarelas.
Calça ou shorts vermelho com logo do colégio, blusão vermelho com o logo do colégio e tênis.
Sugestão de compra do uniforme
* TRB Uniforme Escolar nas dependências do Colégio de 2ª a 6ª feira, das 8h30 às 18h.
Contato com as responsáveis Tânia ou Dayane (11) 3931-5282.

Lembramos que o uso do uniforme é obrigatório para todos os alunos, assim como o uso de tênis.
O uso do uniforme traz segurança para o aluno e ordem para o Colégio.
O uso de sandálias, chinelos e calçados tipo “crocs” são proibidos.

MATERIAL ESCOLAR – MATERNAL
Importante
Entregar o material no dia 23 e 24/01/2018 das 09h às 11h (para os alunos do período da manhã) e das 14h às 16h
(para os alunos do período da tarde), em uma sacola etiquetada com o nome completo do aluno e ano (série) para a
professora na sala de aula. Os livros (didáticos e paradidáticos) somente no dia 05/02/2018.
No decorrer do ano serão solicitados materiais para experiências e atividades extras.
Material Individual (todos os itens devem estar com nome)
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Estojo
Jogo de canetas hidrocor com 12 cores (canetas maiores e com espessura grossa)
Caixa de lápis de cor com 12 cores Faber Castell JUMBO
Caixa de giz de cera com 12 cores Faber Castell JUMBO
Painel 30 x 30
Pasta preta Catálogo com plástico preta (somente para os alunos novos)
Pasta polionda oficio de 2 cm com elástico (cor azul)
Camiseta velha (adulta) para pintura
Tesoura sem ponta (com nome) tramontina ou mundial
Caderno 1/4 capa dura costurado 96fls – cor azul

Material Coletivo (todos os itens devem estar com nome)
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Folhas de sulfite A4 branco
Folhas de sulfite branco tamanho A3
Bloco de Papel Canson A3 – (20 folhas)
Pacote de Bloco Criativo - Eco-cores – 21 Cores
Dois metros de plástico oleado – cor azul
Folha de E.V.A. – brilhante Prata ou Bege
Folha de E.V.A – atoalhado Branco ou bege
Folhas de E.V.A. – lisa nas cores branco (01) e marron (01)
Potes de Massinha Uti Guti- 500 gr.
Pincel chato nº 18
Metros de TNT (branco ou amarelo)
Potes ou refil de lenço umedecido (será utilizado para pintura)
Copos descartáveis
Pacote de Papel toalha
Livro de historinha infantil (de acordo com a idade) letra bastão maiúscula
Rolo de fita crepe
Rolo de barbante (grosso)
Sacos plásticos transparente com 4 furos no tamanho A4
Pratinhos de papelão tamanho 15 cm - redondo
Caneta Marca texto Amarela
Caneta permanente preta
Caixa de 6 potes de tinta confetti – Art teen Acrilex 15 ml cada
Pacote de papel Machê
Pacotes de fita de cetim 10mm sendo (1 verde) e (1 branco)
Bolinhas de isopor 40mm
Rolo de duréx largo

