LISTA DE MATERIAL 2019
ENSINO MÉDIO
INÍCIO DAS AULAS: 04/02/2019 (De 07h15 às 12h35)
ATENÇÃO SENHORES PAIS E RESPONSÁVEIS:
Para o ano letivo de 2019, serão adotados os livros didáticos do Bernoulli Sistema de Ensino, que serão
vendidos na Livraria Viannense (pátio do Colégio).
Pedimos que os alunos tenham cadernos e estojo contendo: lápis, borracha, canetas (preta, azul, vermelha),
marca texto, corretivo.
Os itens acima poderão ser adquiridos na Livraria Viannense (Heloísa – 3239-2914)

INFORMAÇÕES GERAIS
Os horários de entrada e saída deverão ser respeitados.
NÃO fazem parte do material escolar: telefone celular, aparelhos eletrônicos e revistas. (Não é permitido nas
dependências do colégio).
No primeiro dia de aula, os alunos receberão o horário de aulas.
Os alunos do 1º e 2º Ano terão aula no turno da tarde em um dia da semana que será comunicado
posteriormente (de 13h40 às 17h20). Para a turma do 3º Ano, serão dois dias da semana.

UNIFORME DE USO DIÁRIO - MASCULINO E FEMININO
O uso do UNIFORME COMPLETO é obrigatório para as atividades acadêmicas mesmo em horários
diferenciados.
Para o aluno que não estiver devidamente uniformizado não será permitida a entrada nas dependências do
colégio. Caso o aluno esteja com casaco que não seja do uniforme, o mesmo será recolhido, e devolvido
somente aos pais ou responsáveis.
Aconselhamos adquirir mochila confeccionada com material leve.
É proibido o uso de sandálias de dedo (tipo chinelo), shorts, boné, boina e similares nas dependências do
colégio. Não é permitido usar capuz dentro de sala de aula.
Blusa e agasalho: modelos próprios do Colégio. (não será permitida blusa fora dos padrões estabelecidos)
Calça comprida ou bermuda: de tactel azul-marinho, jeans azul-marinho ou preto sem enfeites e sem detalhes.
Não pode ser jeans claro.
Calçado: Tênis simples ou sandália baixa preto sem detalhes.
Não será permitido: uso de botas, boné, tênis florescentes, sapatos, chinelos e sandálias de salto alto.
Será permitido: Para os meninos o uso de bermuda tactel, jeans preta ou azul-marinho.
A blusa deve estar abaixo da altura da cintura, assim como a bermuda deverá ser na altura do joelho.
Jaleco Ensino Médio: Para as aulas em laboratórios é necessário o uso de jalecos. Estes devem ser
confeccionados em algodão e na cor branca.
UNIFORMES DA EDUCAÇÃO FÍSICA - MASCULINO E FEMININO
Camiseta; Bermuda ou short masculino; Bermuda feminina (modelos próprios do Colégio).
Nos dias de aula de Educação Física será permitido o uso da bermuda nas demais atividades escolares.
A camiseta NÃO SERÁ PERMITIDA nas demais aulas e dependências do Colégio.

