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MATERIAL INDIVIDUAL:

INÍCIO DAS AULAS: 24 DE JANEIRO

02 Caixas de lápis de cor, grande (Faber- Castell), c/
12 unid;

ATENÇÃO!

05 Lápis de escrever triangular nº 02 (Faber-Castell),
nome gravado;
05 Borrachas macias tamanho nº 40
01 Tesoura sem ponta, com nome gravado
(Tramontina);

Livros didáticos da moderna compartilha
adquiridos pelo site
www.modernacompartilha.com divididos em
até 10x no cartão!!!!
•

02 Colas brancas, 90gr;

O aluno recebe o material impresso

01 Cola glitter (Acrilex);

(livro) na escola mediante comprovante

01 vidro de brocal;

de pagamento.
•

01Régua 30 cm, reforçada;
35 Cartelas de adesivo (Motivo infantil);

A data de abertura para a compra será
publicada nas redes sociais da Escola.

01 Pasta aba plástica fina com elástico;

•

01 Pasta catálogo com 20 folhas;

Os pais poderão comprar diretamente
pelo site ou optar pela ajuda de um

04 Cadernos brochurão, grande (Capa dura 48
folhas);

atendente que estará disponível na

01 Caderno de caligrafia (brochurão, grande,

Escola.

48 folhas;
01 Agenda personalizada (Adquirida na escola);
01 Mochila;
01 Garrafinha para água;
01 Lancheira e uma toalhinha para lanche com nome;
01 Placa de E.V.A. nas cores: azul e verde;
03 Pacotes de papel Canson colorido na massa
(exceto Creative Paper);
01 Tela para pintura 20x30;

ADQUIRIDOS NA ESCOLA.

→ LIVROS LITERÁRIOS:

01 Pincel chato nº 12;

•

A primavera da lagarta - Ed. Moderna

01 Caixa de tinta guache com 12 cores;

•

O livro de números de Marcelo - Ed. Moderna

02 Caixas de massinha soft, com 12 unidades, macia

•

Balas, bombons e caramelos – Ed. Moderna

→

AGENDA

01 Alfabeto móvel-Alfabeto das letras com 72 peças
de madeira;
01 Caixa material dourado pequeno (madeira);
01 Ábaco grande para matemática;

→ MATERIAL DIDÁTICO DE INGLÊS:
divididos em até 6x no cartão!!

• USO OBRIGATÓRIO
• NÃO PODERÁ SER ADQUIRIDO
MATERIAL USADO.
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→ Início das vendas do material didático na escola: 10/01/2022
→ Término das vendas do material didático na escola: 18/03/2022
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
→ INÍCIO DAS AULAS: 24/01/2022

01 - Procedimentos para a entrega dos materiais escolares:
a) Deverão ser entregues somente ao professor do aluno e nenhum funcionário de outro
departamento os receberá. Cada responsável deverá rubricar a ficha de entrega dos materiais,
junto ao professor!
b) Estar etiquetados com o nome e a série do aluno (inclusive nos lápis de escrever, lápis de cor,
canetinhas e roupas).

02- Dias e Horários de entrega dos materiais: 24 a 28 de janeiro
→ Período Matutino: (para alunos matriculados no matutino) 07h:15 às 10:00h.
→ Período Vespertino: (para alunos matriculados no vespertino) - 13h:00 às 16:00h.
Na semana dos dias 31 a 04 de fevereiro, não receberemos materiais. Retornaremos a
partir do dia 07/02 até 11/02 nos seguintes horários:
Matutino: 07:05 às 07:30h

Vespertino: 13:00 às 13:30h (início das aulas)

→ Pedimos por gentileza que não deixem de trazer o material na data estipulada, pois, a
partir das mesmas daremos início as aulas.

03 - Uniforme Completo: Uniforme diário
→
→
→
→

Camiseta branca ou azul, short ou short saia de elanca azul marinho
Agasalho da escola que será de uso obrigatório
Tênis ou sandálias de abotoar.
Uniforme completo encontra-se nas lojas: Riks Spress (Centro) e Goiás Minas (Praça Oeste)

Atividades Extras:
→ Dança: Collant e saia azul marinho, meia calça branca, sapatilha rosa e rede para cabelo.
→ Futsal: Meião branco ou azul, caneleira e uniforme diário da escola.
→ Recreação e iniciação ao meio líquido (natação): Do Infantil II ao 5º Ano:
Touca, roupa de banho (Collant da dança /sunga)
Infantil II e Infantil III: Touca, roupa de banho (collant da dança /sunga) e (boia de braço).

04 - A agenda E o Material de Inglês, poderão ser adquiridos na escola a partir do dia 10 de janeiro
nos seguintes horários: 08h:00 às 17h:00h.

