
Início das aulas:
22/01/2018

‘‘Aprovado na arte de educar!’’

INFANTIL II

- Educação Infantil 
(a partir de 2 anos);

- Ensino Fundamental 
(1º ao 9º ano).

Lista de Material

Obs.: Todo material, inclusive os livros, 

deverá ser entregue até o dia 08/01/2018

Materiais do(a) aluno(a):
- 02 Caixas de gizão de cera (Usados exclusivamente na escola);
- 02 Caixas de Lápis de cor de madeira (Usados exclusivamente na escola);
- 02 Classificadores com elástico;
- 10 Lápis grafite com borracha (Usados exclusivamente na escola);
- 02 Classificadores com elástico;
- 04 Cadernos (48 folhas);
- 02 Escovas de dente (Deverá vir com o nome do(a) aluno(a) gravado);
- 01 Jogo educativo de encaixe;
- 01 Copo plástico (Deverá vir com o nome do(a) aluno(a) gravado);
- 02 Cremes dentais (Uso exclusivo do aluno);
- 01 Agenda Escolar padronizada. 
(Adquirida exclusivamente na escola. Valor R$ 25,00).

Materiais da Escola:
- 01 Resma de ofício A4;
- 01 Pacote de saco poly (Tamanho pequeno);
- 05 Folhas de emborrachado puche (Amarelo);
- 05 Folhas de emborrachado com glitter (Vermelho);
- 05 Folhas de emborrachado liso (Branco);
- 03 Caixas de massa de modelar (Antitóxica);
- 01m de cetim sem lycra azul (confecção da roupa da Páscoa);
- 01m de cetim sem lycra marrom (confecção da roupa do Índio);
- 01m de cetim sem lycra com bolinha (confecção da roupa do Circo);
- 01m de cetim sem lycra rosa (menina) e branco (meninos) 
(Confecção da roupa do dia das mães);
- 01m de cetim sem lycra amarelo (Confecção da roupa do Dia dos Pais);
- 01m de TNT camuflado (Confecção da roupa do Dia do Soldado);
- 03 m de feltro (Verde);
- 03 Colas de silicone (Grande);
- 02 m de TNT (Verde);
- 03 Rolos de fita TNT (Cor a gosto);
- 03 Peças de sianinha (cor a gosto);
- 03 Fitas de cetim vermelho (Largura 20mm);
- 01 Pacote de pena colorido (Usado no Dia do Índio);

- 01 Folha de papel Paraná;
- 01 Cola de isopor (Grande);
- 1/2 Kg de enchimento de fibra acrílico 
(Confecção da prenda do dia das Crianças).

Obs.: Não nos responsabilizamos por materiais que não forem enviados para 
escola dentro do prazo estabelecido (08/01/2018);
- Não recebemos nenhum tipo de material na 1ª semana de aula;
- Não nos responsabilizamos por nenhum material entregue sem nome  do(a) 
aluno(a), bem como aqueles que não forem conferidos na presença dos pais. 
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Observações:
O uso do fardamento é obrigatório.
(Não será permitido entrar na escola sem 
o fardamento completo, inclusive o tênis).

O aluno não poderá entrar nas dependências 
da escola em horário oposto ao de aula sem 
fardamento completo.

A escola procura educar para a pontualidade 
cumprido os horários estabelecidos. Damos para 
os dois turnos 15 (quinze) minutos de tolerância.

Fardamento
A organização é a base de um bom trabalho. 
O uso do fardamento completo é obrigatório.

1 - Camisa com desenho bordado na frente (Gola

branca e ribana branca);

2 - Short-saia em tactel (meninas) e bermuda 
de tactel (meninos) com emblema bordado da 
escola na frente;

3 - Tênis preto e meias brancas.
(Não é permitido detalhes em outra cor no 
tênis e na meia);

4 - No período de inverno, o(a) aluno(a) poderá 
utilizar a calça vermelha de tactel com emblema
bordado do CEPS na frente.
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Essa mãozinha

vai longe

(Nova Edição)

Autoras: Vilza Carla

Thayanne Gabrielle

Indicado para 

5 e 6 anos
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Horário:

ATENÇÃO: Devido à fase de adaptação dos alunos do 
Maternal e Maternal I, somente na 1ª semana de aula, 
os responsáveis deverão seguir o seguinte horário de saída:

- MANHÃ: 09h 30min
- TARDE: 15h 30min
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