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ATENÇÃO PARA ALGUMAS ORIENTAÇÕES: 
 

Início do ano letivo – 8 de fevereiro de 2021 

TODO MATERIAL DEVE SER IDENTIFICADO COM O NOME E SÉRIE DO ALUNO.  

  Para atividade na piscina, solicitamos o uso da roupa própria do Colégio (maiô e sunga, que poderão 

ser adquiridos nas malharias que confeccionam o uniforme do Colégio). Não é permitido biquíni para 

as meninas, somente maiô.  

 É obrigatório o uso do uniforme todos os dias letivos, a começar pelo primeiro dia de aula. Assim como 

o tênis e a meia. 

 Serão solicitados, ao longo do ano, materiais extras para a realização de projetos, taxas para eventos 

culturais e passeios pedagógicos.  

 Durante o ano serão trabalhadas algumas Literaturas de: Inglês (1º ao 5º ano);  Espanhol para o 4º e 5ºano e Filosofia que 

poderão ser encontrados na biblioteca do Colégio. Caso algum pai queira adquirir para os alunos, poderão procurar na 

Coordenação Educacional. 

 

RECOMENDAÇÕES AOS ALUNOS EM TEMPO DE PANDEMIA 
 

Uso obrigatório: Cada família deverá providenciar o kit de Volta às Aulas, contendo: 

 ✓ 3 (três) Máscaras de proteção, descartável ou reutilizável (tecido). É obrigatório o uso de máscaras 

em todo o espaço escolar. A troca deve ser realizada a cada 3horas. Portanto, as máscaras para troca 

deverão ser guardadas em saco plástico ou um outro recipiente preparado pela família.  

✓ Álcool em gel. Na educação infantil, os colaboradores responsáveis auxiliarão as crianças para a 

aplicação do álcool nas crianças;  

✓ Copo ou garrafinha para água. 
 

Obs: Lembramos os pais, que estamos cumprindo todo protocolo de segurança, que estará disponível em nosso site a partir do 

dia 3 de fevereiro de 2021.  

Como parte de nosso protocolo, fica limitado  circulação de pessoas em todo o espaço escolar interno (sala, corredor, pátio), 

apenas para os colaboradores (direção, equipe pedagógica, professores e funiconários) e alunos, não sendo assim permitido a 

presença de pais dentro da escola, exceto no espaço do Administrativo e Recepção Geral. 

Caso seu filho apresente sintomas gripais, não deverá se enviado para a Escola, para a segurança dele e dos demais colegas e 

colaboradores. 

 

1º 

ANO 

2º 

ANO 

3º 

ANO 

4º 

ANO 

5º 

ANO 

MATERIAL DO ALUNO 

08 08 08 08 08 Caderno brochurão capa dura - (60 fls)  

01 01 01 01 01 Caixa de lápis de cor (pode ser a do ano anterior) 

01 01 01 01 01 Jogo de canetinha hidrocor fina  

01 01 01 01 01 Caderno de Desenho (pode ser a do ano anterior) 

01 01 01 01 01 Estojo contendo: Apontador com depósito, lápis nº 2, borracha branca macia, 

cola comum, branca não toxica, tesoura sem ponta, régua 30cm,  

- - 01 01 01 Calculadora simples (pode ser a do ano anterior) 

01 01 01 01 01 Pasta com plástico transparente (pode ser a do ano anterior) 

- 01 01 01 01 Dicionário de Língua Portuguesa (pode ser o do ano anterior) 

- 01 01 01 01 Dicionário de Língua Inglesa (pode ser o do ano anterior) 

01 01 01 01 01 Gibi novo ou usado em bom estado 

01 01 01 01 01 Caderno pequeno, capa dura, para produção de texto 

03 03 03 03 03 Pacotes de Papel Chamex 100 folhas (deixar na tesouraria do Colégio) 

01 01 - - - Revistas usadas para recorte 

01 01 01 01 01 Garrafinha de água  

01 01 01 01 01 Fone de ouvido para aulas de Listening (identificar com o nome do aluno, pois 

ficará na sala Centro de Línguas) 


