Geração Colégio e Curso
Fazendo história, de geração em geração.

RELAÇÃO DE MATERIAL – ANO 2021
ENSINO FUNDAMENTAL (6º ao 9º ano)


Todo material individual deve estar devidamente personalizado com o nome e a série do estudante. Caso o pai ou
responsável opte pelo material de apoio, este deverá ser entregue na secretária do Colégio até o dia 29/01/2021.

Nota: Os responsáveis que efetuarem matrícula após 30 de janeiro, terão um prazo de 12 dias para a entrega do material.

Data da entrega:_____/_______/2021

Aluno (a):___________________________________________________________Série:____________________
Responsável pela entrega: ____________________________Conferencista:______________________________

 REUNIÃO COM OS PAIS DOS ESTUDANTES NOVATOS: 28/01/2021 (quinta-feira)
Horário: 08h às 09h30min – EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (anos iniciais)
10h às 11h30min – ENSINO FUNDAMENTAL II E MÉDIO

 REUNIÃO COM OS PAIS VETERANOS: 29/01/2021 (sexta-feira)
Horário: 08h as 09h30min – EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (anos iniciais)
10h às 11h30min – ENSINO FUNDAMENTAL II E MÉDIO
Observação: Os horários das reuniões poderão sofrer ajustes, mediante a necessidade do Colégio em virtude do “novo normal”.

 INÍCIO DAS AULAS: 01 de fevereiro de 2021


HORÁRIO DE AULA

(6º e 7º ano)
Entrada: 07h: 10min;
Saída: 11h: 40min.

(8º e 9º ano)
Entrada: 13h: 00min;
Saída: 17h: 30min.

NOTAS: Os alunos possuem 15 minutos de tolerância no
horário da entrada e da saída;
Os alunos do 6º e 7º ano têm pós-horário em dois dias da
semana(consultar horário das aulas). Nos dias de póshorário, o horário de saída dos alunos é 12h30min;
O horário poderá sofrer alterações mediante a
necessidade do colégio em virtude do “novo normal”.

NOTAS: Os alunos possuem 15 minutos de tolerância no
horário da entrada e da saída;
Os alunos do 8º e 9º ano têm pós-horário nas quartas,
sendo assim, nesse dia o horário de saída dos alunos é
18h20min;
O horário poderá sofrer alterações mediante a
necessidade do colégio em virtude do “novo normal”.



UNIFORME ESCOLAR
Camisa (Padrão do Colégio) + Calça jeans azul sem rasgos + Tênis.
Educação Física: A prática das aulas de Educação Física será feita mediante o fardamento completo da
disciplina: Short (padrão do colégio) + Camisa (padrão Ed. Física) + Tênis.



LIVRO DIDÁTICO
O livro adotado é do SISTEMA MAXI DE ENSINO. A venda do livro é realizada na secretaria da escola.



LIVRO PARADIDÁTICO
Em 2021 o GCC fará o uso de 01(um) livro paradidático por série. Segue a relação do livro por série:

 6º e 7º ano: A reforma da Natureza. Autor: Monteiro Lobato. Editora: FTD.
 8º ano: O comprador de fazendas e outros contos. Autor: Monteiro Lobato. Editora: FTD
 9º ano: O menino de bengala – Monteiro Lobato. Editora: FTD.

Geração Colégio e Curso
Fazendo história, de geração em geração.


LISTA DE MATERIAL INDIVIDUAL:

01 Caderno grande de 15 matérias
04 Canetas esferográficas (cor a escolher, porém ter sempre
no estojo a cor preta para a realização das avaliações);
03 Lápis grafites ou lapiseira;
01 Estojo para lápis;
02 Canetas marca texto (cor a escolher);
01 Apontador com depósito;
01 Tubo de cola bastão;
02 borrachas quadradas;
01 caixa de hidrocor (cores diversas);
01 tesoura sem ponta;



01 pendrive de 8gb
01 GARRAFA PARA ÁGUA;
Dicionários:
01 Minidicionário da Língua Portuguesa;
01 Minidicionário da Língua Inglesa;
01 Minidicionário da Língua Espanhola.
Instrumentos para a aula de Matemática:
01 Régua 30 cm;
01 Compasso;
01 Esquadro;
01 Transferidor;

LISTA DE MATERIAL DE APOIO (A SER ENTREGUE EM SUBSTITUIÇÃO A TAXA)

Quantidade

Material

02 folhas

Cartolina comum (cores variadas)

02 pacotes

Papel filipinho

02 folhas

Papel 40kg (tam.arte)

02 folhas

Emborrachado grande (cores variadas)

02 folhas

Cartolina dupla face (cores variadas)

02 folhas

Papel celofane (cores variadas)

02 folhas

Cartolina guache (cores variadas)

02 folhas

Papel laminado (cores variadas)

02 folhas

Papel crepom (cores variadas)

01 folha

Papel madeira

02 folhas

Papel camurça (cores variadas)

01 rolo

Fita dupla face

01 rolo

Fita durex transparente larga

01 rolo

Fita durex colorido grande (cores variadas)

01 caixa

Tinta guache

02 tubos

Cola isopor

01 caixa

Cola gliter

Conferido

NOTA: Quem efetuou a taxa ou fez a entrega dos materiais escolares no ano de 2020, estará isento no ano de 2021 de efetuar o pagamento da taxa
ou entregar o material de apoio pedagógico.

