UNIFORME





Uso obrigatório da Educação Infantil ao Ensino Médio.
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
um calçado adequado( tênis).
É PROIBIDO o uso de celular, bonés, toucas, chapéus, chinelos, calças
coloridas, rasgadas e com comprimento acima do tornozelo.

HORÁRIO


TURNO MATUTINO
Ensino Fundamental I e II( 4º ao 9º ano)- 7h: às 12:05 min
Ensino Médio (1º, 2º e 3º ano) -7h às 12h45min



TURNO VESPERTINO
Maternal, Educação Infantil I e II) - 13h às 17h20min
Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) - 13h às 17h30min

Visite nosso site
pelo QR Code
www.centrodeensinoacolher.com
instagram/acolher_
facebook/CentroDeEnsinoAcolher

VALORES PARA MATRÍCULA

MATRÍCULA

MATERIAL SFB

PROGRAMA BILÍNGUE

R$ 568,40

Somente na plataforma SFB.

Na plataforma Richmond

somente à vista

À vista R$ 480,48
ou
10 vezes sem juros no cartão:

À vista R$ 578,50
ou
10 vezes sem juros no cartão:

R$ 48,05

R$ 57,85

NO ATO DA MATRÍCULA DEVERÁ ADQUIRIR NA ESCOLA:
Os Livros Didáticos: SISTEMA FARIAS BRITO, RICHMOND e

UNIFORME.

LISTA DE MATERIAIS
Esses materiais deverão ser etiquetados com o nome da criança.
Materiais de Higiene: 1 bolsa para higiene pessoal contendo: creme e escova dental;
toalha de mão com o nome bordado; 1 pct de lenços Umedecidos. (Materiais de uso
individual)/(colocar nome)

01 SQUEEZE (garrafinha para água)
01 tela para pintura 30cm x 30cm
05 pastas polionda fina (cor branca)
01 toalha de banho com o nome bordado.
01 avental plástico para artes com o nome do aluno
01 tesoura sem ponta com nome gravado (Mundial ou Tramontina)
01 crachá
01 bandeja plástica para lanche (colocar nome)
01 foto 15x10
01 caixa plástica organizadora 10 lt
01 jogo pedagógico

Jogo pedagógico

01 resmas de chamex A4-500 folhas (Report ou Copimax)
02 pcts de Papel Sulfite Chamequinho AZUL A4 100 Fls
02 folhas de EVA (com glitter)
01 folha de EVA(atoalhado)
01 papel fotográfico Master Print
01 pacote palitos de picolé
10 botões coloridos( grandes)
02 caixas de lápis de cor Faber- Castell -24 unidades cada caixa)
02 caixas de giz de cera Eco Giz (Faber Castell)
02 lápis preto de escrever.
02 colas Tenaz 90g
01 pincel para pintura chato nº 8.
01 caixa de cola colorida (6 unidades)
06 caixas de massa de modelar Acrilex-soft
02 caixas de tinta guache (06 unidades cada)
02 tintas para tecidos Acrilex (cores variadas)
01 pacotinho de lantejoulas e 01 pacote de florzinha tipo lantejoulas
04 sabonetes líquidos Protex (material individual)
01 álcool em gel 70% higienizador de mãos (material individual)
01 caneta preta para retroprojetor
01 pacote de balões São Roque Imperial nº 7( amarelo)
02 pacotes de olhinhos. (tamanhos variados)
01 metro de tecido tricoline (liso ou estampado)
02 pacotes de copos descartável (material individual)
02 pacotes Papel toalha descartável (material individual)
01 pacote de penas coloridas
01 cola Brascoplast
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.

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 e Moderna.

IMPORTANTE: O uso da agenda escolar, o uniforme e a squeeze
É OBRIGATÓRIO da Educação Infantil ao Ensino médio.
*No 1° dia de aula o(a) aluno(a) deverá estar devidamente uniformizado.

COLAR ETIQUETA
NO ATO DA MATRÍCULA
Atenção! Favor não colocar nome nesses materiais.
Coloque estes em uma sacola e escreva o nome somente na sacola

ENTREGA DE MATERIAIS
12 de janeiro –
Das 13 h 30 min às 17 horas

INÍCIO DAS AULAS
16 de janeiro - Educação Infantil e 1º Ano Ens. Fund. I
17 de janeiro – 2º Ano ao 5º Ano Ens. Fund.I

