LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – ANO LETIVO 2018
1ª SÉRIE - ENSINO MÉDIO
(O material todo deve ser identificado com o nome do aluno.)
* 01 Bíblia Sagrada Bilíngue (Português/Inglês) na versão NVI;
* 01 Minidicionário Houaiss da Língua Portuguesa;
* 01 Agenda 2018 (a ser adquirida no Colégio). Será entregue aos alunos em sala de aula.
* Compõe o material DIÁRIO DO ALUNO e será utilizado em todas as aulas.
01 Dicionário – Inglês/Português: Oxford;
01 Dicionário – Português/Espanhol;
01 Fichário com zíper com 21 divisórias transparentes (uma para cada disciplina);
Papel monobloco (200 folhas) – a ser adquirido na secretaria do Colégio;
01 Caneta marca-texto;
01 Caixa de lápis de cor de 24 cores, preferencialmente Faber Castell;
01 Conjunto de canetas hidrocor de 12 cores;
01 Estojo com canetas esferográficas: preta, azul e vermelha, lápis ou lapiseira;
01 Borracha macia;
03 Envelopes A4 brancos;
01 Corretivo de fita.
LITERATURA
Livro paradidático a ser adquirido para o 1º Trimestre de 2018:
Sonho grande – Sextante Editorial – Autora: Cristiane Correia
Obs.: Sujeito a alterações, de acordo com a disponibilidade do fornecedor.
Demais títulos – seguirão comunicados oportunamente.

QUÍMICA, FÍSICA, BIOLOGIA
01 jaleco branco de mangas longas, comprido, com o nome do aluno gravado;
01 cx. com 50 pares de luvas de silicone, de acordo com o tamanho da mão do aluno;
01 Óculos de segurança em acrílico.
MATEMÁTICA E FÍSICA
10 folhas de papel milimetrado para construção de gráficos em ambas as frentes.

ORIENTAÇÕES ÀS FAMÍLIAS

1)

As aulas do Ensino Médio (da 1ª série até a 3ª série) terão início no dia 29/01/2018, segunda-feira,
às 7h e término, nesse dia, às 12h45min;

2)

No dia 01/02/2018, será divulgado o horário especial para início letivo, já contendo os dias de
aulas/plantões à tarde;

3)

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 estejam uniformizados –
26/02/2018;
4)

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;
5)

Caso o aluno chegue com mais de 10 minutos de atraso para a 1ª aula, entrará em sala somente para

a próxima aula;
6)

Alguns materiais poderão ser solicitados durante o ano letivo, conforme a necessidade do professor;

7) Nossa 1ª Reunião de Pais acontecerá no dia 03/02/2018, sábado, às 9h. Contaremos com a presença
de vocês nesse nosso primeiro encontro!
MATERIAL 2018
1ª SÉRIE

Valor: R$ 1880,00

Forma de pagamento:
Parcelamento apenas no cartão de crédito
UNIFORMES – Educação Infantil, Ensino Fundamental 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) 3029-5730 - 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

•
Obs.:

DOM CONFECÇÕES - (12) 98804-3704 ou (12) 99643-1650. Entrega em domicílio.
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. Prazo máximo para estar
uniformizado em todos os períodos e atividades letivas: 26/02/18.

