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Materiais de Apoio Pedagógico
01 Lápis
01 borracha
01 apontador com depósito
01 caixa de lápis de cor
01 Cola branca
01 pote de tinta colorida de livre escolha e um pincel n°14
01 Camiseta tamanho adulto usada (aula de artes)
04 Envelopes A4
01 Pacote de Chamequinho Colorido
01 Bloco criativo A3 FOLHAS COLORIDAS
10 Folhas pautadas para realização de trabalhos
01 Fita dupla face

Modalidades Esportivas
Aulas de Dança:
Collant Azul marinho e shorts saia (adquirido no
colégio) e sapatilha preta;
Aulas de Natação:
Sunga/ Maiô e touca (adquirido no colégio), óculos de
natação, toalha e kit banho(shampoo e sabonete líquido);
Aulas de Futsal:
Camiseta (adquirido no colégio),Chuteira, caneleira e
meião;
Aulas de Judô: (Quarta- feira)
Kimono sob encomenda no colégio;

*Para uma melhor organização dos alunos que praticam
as modalidades esportivas, é necessário que tragam o
uniforme das modalidades em uma sacola/bolsa, separada
da mochila escolar;

Aulas de Capoeira (Sexta-feira)
Abadá (adquirido no colégio.

Orientações Gerais
Importante
REUNIÃO DE PAIS E PROFESSORES: DIA 21 DE JANEIRO DE 2019 ÀS 9 HORAS NA SALA DO INTEGRAL
INICÍO DAS AULAS: DIA 22 DE JANEIRO DE 2019

O uso do uniforme escolar COMPLETO É OBRIGATÓRIO DIARIAMENTE e encontra-se disponível na loja de uniformes do
Colégio do Sol (blusa de frio - casaco e moletom, camiseta, short ou calça). FUTSAL/DANÇA,JUDÔ, CAPOEIRA.
Todos os materiais deverão estar identificados com o nome do aluno, inclusive o uniforme escolar.
É de responsabilidade dos pais reporem o material de uso pessoal sempre que for necessário.
O material de apoio pedagógico será de uso coletivo.
Os materiais deverão ser entregues à Professora do Programa De Sol A Sol/ Período Integral, impreterivelmente, na
segunda-feira, dia 21 de janeiro de 2019.

