
 
INFANTIL 3, 4 e 5  

MATERIAL DIDÁTICO: 
 

Projeto Ciranda (Educação Infantil), produzido pelo grupo Mathema (www.mathema.com.br), 

o q u a l estará exclusivamente à venda em: 
Empório Cultural  

Rio Preto Shopping Center – Av. Brigadeiro Faria Lima, 6363 - LJ 273/274 –  

Tel. (17) 3226-4141 - e-mail: emporioriopreto@emporiocultural.com.br 
Obs.: O livro acima relacionado deverá ser entregue no 1º dia de aula. 

- As livrarias têm um prazo para a entrega, por isso, encomendem os livros com 
certa antecedência. 

 

MATERIAL ESCOLAR: 
Em relação ao material de apoio para realização das atividades, ele é comprado pela 
Equipe Pedagógica. Consideramos de suma importância que a seleção seja efetuada pelos 
profissionais da área de educação do Colégio, já que por meio deles poder-se-á avaliar a 
coerência dos referidos materiais com o Projeto Educativo. Taxa dos materiais:  

Infantil 3 – R$ 249,00 ou 3x R$ 83,00 
Infantil 4 – R$ 249,00 ou 3x R$ 83,00 
Infantil 5 – R$ 249,00 ou 3x R$ 83,00 

Atenção: Os meses vencimento dos boletos serão em março/abril/maio. 
 

Os alunos receberão uma pasta para carregar o material de uso diário. Não serão necessárias 
mochilas de rodinhas. A criança deverá trazer a lancheira à sua escolha. 

 
Horário para o período de adaptação: 

Infantil 3 
 

Início das aulas: 26/1 
(quinta-feira) 

De 26/01 a 31/01 
 

Período da manhã: das 7h30 às 9h30. Período da tarde: das 13h10 às 15h10. Não trazer lanche 
 

De 01/02 a 10/02 
 

Período da manhã: das 7h30 às 11h Período da tarde: das 13h10 às 16h40. 
Trazer lanche 

Infantil 4 
 

Início das aulas: 26/1 
(quinta-feira) 

De 26/01 a 31/01 
Período da manhã: das 7h30 às 11h50. Atenção→ 9h30: horário de saída 

para o aluno cujo ano escolar é o primeiro. 

 
Período da tarde: das 13h10 às 17h30. Atenção→15h10: horário de saída 

para o aluno cujo ano escolar é o primeiro. 

 

De 01/02 a 03/02 
Horário especial para o aluno cujo ano escolar é o primeiro. 

Período da manhã: das 7h30 às 11h Período da tarde: das 13h10 às 16h40 

 Infantil 5 
 

Início das aulas: 26/1 
(quinta-feira) 

Horário normal  

 
nhã: das 7h30 às 11h50. Período da tarde: 13h10 às 17h30. 

Período d 

 
Período da ma 
 

 

Os alunos do Infantil 3, Infantil 4 e Infantil 5, até o dia 3 de fevereiro, na hora da saída, serão retirados 
na sala de aula, com seus respectivos tutores; a partir de 6  de fevereiro, os alunos serão retirados 
nos respectivos portões. 

 

1ª REUNIÃO DE PAIS (coletiva) - Dia 24/01/2017 – terça-feira - 19h30 
Apresentação da Equipe e aspectos organizacionais.Para que nossa atenção seja completa, 
pedimos, cordialmente, que não tragam seus filhos.  
 

UNIFORME ESCOLAR NO VERSO 

 

http://www.mathema.com.br/


 
 

UNIFORME ESCOLAR - 2017 
 

 
É obrigatório a todos os alunos, para entrar e, para permanecer nas dependências do 

Colégio nos dias letivos. Os pais devem adquirir uniformes apenas dos fornecedores 
credenciados, pois somente eles é que confeccionam o uniforme oficial do Colégio. 

O Colégio não se responsabiliza pelas peças adquiridas fora do padrão especificado 
aos fornecedores credenciados. Todas as peças devem ter a logomarca do Colégio. 

 
- Camiseta 

- Calça jeans azul 
- Calça bailarina (elanca); 
- Bermuda (elanca ou tactel); 
- Corsário (elanca); 
- Calças (tactel ou moletom). 
- Calçados: Tênis ou sandália com tira no calcanhar. 
- Abrigo - jaqueta e calça de tactel; 
- Abrigo - blusa e calça de moletom. 
 
Uniforme para aulas de Educação Física 
- Camiseta específica para Educação Física: camiseta cavada na cor azul(*); 
- Calça bailarina (elanca); 
- Bermuda (elanca ou tactel); 
- Corsário (elanca); 
- Calças (tactel e moletom); 
- Calçado: Tênis. 
 
Observações: Nos dias frios é autorizado o uso da jaqueta de tactel ou da blusa de moletom por 
cima da camiseta cavada. 
(*) Apenas no ano letivo de 2017 será permitida a utilização das camisetas de Educação Física de 
cor branca remanescentes.  

 
Observações: 

Não é permitido o uso de bonés ou gorros na sala de aula, nem a entrada de alunos com 
short ou “legging” para uso nas aulas de Educação Física. 
 
 
FORNECEDORES CREDENCIADOS 
Artes Screen 
Rua Luís Antônio da Silveira, 707 - Boa Vista. Fone: 3233-8509 / 3222-5701 
 
Bell Uniformes 
Rua Independência, 3873 - Bom Jesus. Fone: 3232-8747 / 3235-2490 / 3304-8998 
 
Juniformes 
Rua Dr. Presciliano Pinto, 2261 – Boa Vista. Fones: 3231-2738 / 3225-2174 
 
New Summer 
Loja 1: Av. Adolfo Lutz, 975 - Santa Cruz. Fone: 3121-9060 
Loja 2: Rua Antônio de Godoy, 3721 - Redentora. Fone: 3218-8060 
 
Preços, qualidade e condições de venda são de total responsabilidade dos fornecedores. 
Aconselhamos a identificação do uniforme com o nome e a classe do aluno e providenciá-lo 
com antecedência, evitando as encomendas de última hora. 

 


