LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – ANO LETIVO de 2020
ENSINO MÉDIO
(Todo material deve ser identificado com o nome do aluno.)
* 01 Bíblia Sagrada;
* 01 Dicionário da Língua Portuguesa;
* 01 Agenda escolar.

* Compõem o material DIÁRIO DO ALUNO e serão utilizados em todas as aulas.

01 Dicionário – Inglês/Português;
01 Fichário com zíper com 21 divisórias transparentes (uma para cada disciplina);

02 Blocos de fichário (200 folhas – folha branca, com linha, sem desenhos, imagens ou personagens);

01 Caneta marca-texto;
01 Estojo com canetas esferográficas: preta, azul e vermelha, lápis ou lapiseira;
01 Borracha macia;
01 Corretivo de fita;
01 Cola bastão ou líquida;
01 Apontador com depósito.
LITERATURA
As obras cobradas seguirão assim que forem indicadas pelas grandes Universidades.
Os títulos serão enviados oportunamente.

QUÍMICA, FÍSICA, BIOLOGIA
01 Jaleco branco de mangas longas, comprido, com o nome do aluno gravado;
01 Óculos de segurança em acrílico;
01 Cx. com 50 pares de luvas de silicone, de acordo com o tamanho da mão do aluno.

1

Orientações importantes
1) As aulas do Ensino Médio (da 1ª à 3ª Série) terão início no dia 22/01/2010, às 7h e término às
12h30min (turmas do período da manhã). As turmas da tarde entrarão às 13h e sairão às 18h30min;
2) O USO DO UNIFORME É OBRIGATÓRIO – As malharias conveniadas para comercialização do
uniforme são divulgadas por meio do site do Colégio. Prazo limite para que todos OS ALUNOS NOVOS
estejam uniformizados – 02/03/2020.
3) A tolerância para atrasos é de 10 minutos para a entrada em sala de aula na 1ª aula. São tolerados até
3 atrasos no mês e caso exceda, o aluno será advertido, juntamente com a família;
4) Alguns materiais poderão ser solicitados durante o ano letivo, conforme a necessidade do professor;
5) Nossa 1ª Reunião de Pais acontecerá no dia 01/02/2020, sábado, às 9h30. Contaremos com a
presença de vocês nesse nosso primeiro encontro!

UNIFORMES – Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II e Ensino Médio.
Nossos fornecedores de uniformes deste ano serão:
•
•
•
•
•

UNIFORMES T.SHIRT´S – Fone (12) 3019-4987 - Av. Cidade Jardim, 4550 - Bosque dos Eucaliptos
UNIFORMES T.SHIRT´S – Fone (12) 30295730 - Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 7790 - Vila Industrial
MORATHI – Fone (12) 3917-6029 - Av. Ouro Fino, 1100 – Bosque dos Eucaliptos
UNIJOB – Fones: (12) 98855-8232 / (12) 30218232 - Rua dos Curiós, nº 25 - Jardim Uirá - SJC
DOM CONFECÇÕES – (12) 98804-3704 ou (12) 9964-31650. Entrega em domicílio.

Obs.: Pedimos que não procurem outros fornecedores, pois os acima estão orientados a seguir os
padrões de uniforme da escola. Novos alunos poderão providenciar uniforme durante o mês de fevereiro.
Os demais alunos devem vir uniformizados desde o início das aulas, ou trazer justificativa por escrito.
Pedimos, também, especial atenção para o comprimento da bermuda no Colégio, que deve ser na
altura do joelho.
Prazo máximo para estar uniformizado em todos os períodos e atividades letivas: 02/03/2020.
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