
     

 

 

                                                                                                           
 

 



 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

                  

                               

 
 
 

 
 

 
                

Esses materiais deverão ser etiquetados com o nome da criança. 
 

01 avental para trabalhos artísticos  

01 bolsinha contendo: 01 lápis para escrever, 01 borracha, 

01apontador, 01coleção de lápis de cor (Faber Castell) 

(colocar nome e  repor todo material quando precisar) 

01 bolsinha contendo: 01 escova de dente com protetor 

01 creme dental, 01 toalhinha (repor todo material quando precisar) 

05 pastas Polionda fina transparente branca.   

01 prancheta de MDF-prendedor de metal. 

01 toalhinha  média  com o nome da criança (para lanche) 

01 SQUEEZE ( garrafinha para água) 
 

 Atenção! Favor não colocar nome nesses materiais.  

Coloque estes em uma sacola e escreva o nome somente na sacola 
 

01 pct de papel criativo 

01 resma de chamex A4-500 folhas (Copimax ou Report) 

01 pct papel Diplomata ( branco). 

03 folhas de EVA( 01 com glitter - 01 vermelho - 01 cor pele liso) 

02 folhas de papel crepom ( 01 vermelho-01verde folha) 

02 folhas de papel carmem (01 vermelho – 01 azul claro) 

02 lápis preto 

02 borrachas grandes 

06 botões grandes coloridos 

01 pacote de olhinhos (  grande ) 

01 cx de giz de cera 12x1 (Soft ) 

01 tesoura romba de boa qualidade (gravar nome) 

01 caixa de tinta guache 6x1.   

01 pincel chaton nº 04 ou 8. 

03 caixa de massa de modelar acrilex soft  12 unidades  ( evitar da Faber castell) 

02 colas brancas  Tenaz 90 g 

01 cola Brascoplast 
02 tintas dimensional 3D brilhante 

01 pacote de balões São Roque Imperial nº 7( rosa tutti frutti )  

01 pacote de papel toalha (material individual) 

01 pacote de lenços umedecidos 100 unidades.(material individual)  
01 sabonete líquido PROTEX 250ml (material individual) 

01 álcool em gel 70% higienizador de mãos (material individual) 

01 pct de fita de cetim de 5 ou 10mm 

01 metro de tecido tricoline estampado 

01 brinquedo pedagógico – Escolher uma das sugestões: números  móvel, jogos de encaixe, alfabeto móvel, lego, bloco, 

quebra-cabeça etc... 

MATRÍCULA 2021 

 MATRÍCULA                AGENDA              

 
 R$ 449,50                       R$ 40,00                                        

 

PROGRAMA BILÍNGUE 
Na plataforma  

 

LISTA DE MATERIAIS 

MATERIAL SFB  
Somente na plataforma SFB.    

LIVROS LITERÁRIOS 
(OBS: os livros literários deverão ser adquiridos na papelaria de sua preferência). 

03 livros literários de acordo com a idade da criança, sendo das editoras: 

FTD, Positivo, Moderna. 

 

Os pais são responsáveis pelo acompanhamento 
e manutenção do material pessoal para as 

atividades diárias do aluno. 
Caso haja necessidade, outros tipos de materiais 

serão solicitados durante o ano. 

 

ENTREGA DE MATERIAIS 

19 de janeiro de 2021   
Das 13 h 30 min às 16 horas 

 



 

 

DOCUMENTOS PARA A MATRÍCULA 

 

 

                 
                                             

                       

                             UNIFORME   
 

 Uso OBRIGATÓRIO da Educação Infantil ao Ensino Médio. (ADQUIRIR NA ESCOLA).  

 Ensino Fundamental II( 6º ao 9º ano) ao Ensino Médio: Camiseta oficial da escola( manga curta) e calça 

personalizados da escola. 

 Para as aulas de Educação Física é obrigatório estar uniformizado e usar  tênis. 
 
 

 

 

                                       HORÁRIO 
 

 

 TURNO MATUTINO 
               Ensino Fundamental II( 6º ao 9º ano)- 

                          7h: às 12h15 min 

               Ensino Médio (1º, 2º e 3º ano) -7h às 12h 45min 

 

 

 TURNO VESPERTINO 
               Maternal, Educação Infantil I e II –  

                     13h às 17h 20min  

               Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) –  

                   13h às 17h 30min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       www.centrodeensinoacolher.com 

                  instagram/acolher_ 

                  facebook/CentroDeEnsinoAcolher 

 

 

 

 

 

Educação Infantil e 1º ano 
 

• Fotocópia da Certidão da Nascimento do(a) 

educando(a);  

• Fotocópia da identidade e CPF (se a possuir);  

• Comprovante de endereço atual – 02 números de 

telefones atuais 

• Fotocópia do RG e CPF do pai e da mãe 

 • Fotocópia do RG e CPF do Responsável 

Financeiro. 

• Declaração de Quitação Financeira Escolar; 

 

2º ano ao Ensino Médio 
 

• Fotocópia da Certidão da Nascimento do(a) 

educando(a);  

• Fotocópia da identidade e CPF (se a possuir);  

• Comprovante de endereço atual – 02 números de 

telefones atuais 

• Declaração de Transferência ou Histórico Escolar (até 

30 dias após o início das aulas);  

• Declaração de Quitação Financeira Escolar; 

• Fotocópia do RG e CPF do pai e da mãe. 

 • Fotocópia do RG e CPF do Responsável Financeiro. 

 

 
 

Visite nosso site  

 pelo QR Code 

http://www.centrodeensinoacolher.com/

