PERÍODO AMPLIADO
Informações Gerais
O Período Ampliado terá suas atividades iniciadas em 31 de janeiro com o habitual tratamento
diferenciado nas modalidades existentes.
Horário de entrada
A partir das 7h30. As atividades terão início pontualmente às 8h para os alunos do 2ºB ao 4º B.
Em caso de atraso, o aluno será encaminhado para o C.A. e posteriormente à segunda atividade do dia.
O que adquirir
Seguem importantes orientações para a permanência dos alunos nas aulas das modalidades por eles
escolhidas, portanto, de uso obrigatório.

Modalidade

Materiais
1ºano A:
 Incredible English 1 class book – ISBN 9780194442282
 Incredible English 1 Act book – ISBN 9780194442404
Sarah Phillips , Kirstie Grainger, Michaela Morgan and Mary Slattery Oxford University Press
 1 pasta catálogo com 10 plásticos
2ºano A:
 Incredible English 2 class book – ISBN 9780194442299
 Incredible English 2 Act book – ISBN 9780194442411
Sarah Phillips , Kirstie Grainger, Michaela Morgan and Mary Slattery Oxford University Press
 1 pasta catálogo com 10 plásticos

INGLÊS

3º A:
 Incredible English 3 class book – ISBN 9780194442305
 Incredible English 3 Act book – ISBN 9780194442428
Sarah Phillips , Kirstie Grainger, Michaela Morgan and Mary Slattery Oxford University Press
 1 pasta catálogo com 10 plásticos
4º A:

 Incredible English 4 class book – ISBN 9780194442312
 Incredible English 4 Act book – ISBN 9780194442435

Sarah Phillips , Kirstie Grainger, Michaela Morgan and Mary Slattery Oxford University Press
 1 pasta catálogo com 10 plásticos
5º ano A/B:
 Incredible English 5 class book – ISBN 9780194442329
 Incredible English 5 Act book – ISBN 9780194442442
Sarah Phillips , Kirstie Grainger, Michaela Morgan and Mary Slattery Oxford University Press
 1 pasta catálogo com 10 plásticos
 1 caderno 50 fls capa dura

6ºs e 7ºs anos:
 SCOPE 1 – student’s book - ISBN 9780194506007
Ben Wertz/ Helen Halliwell
Oxford
 SCOPE 1 – workbook - ISBN 9780194506069
Ben Wertz/ Helen Halliwell
Oxford
 1 pasta catálogo com 10 plásticos
 1 caderno 50 fls capa dura
CARTUM

Pasta Maleta com alça A3. Possíveis materiais a serem pedidos no decorrer do ano, se
houver necessidade.

CORAL

Pasta catálogo com 10 folhas de plástico (identificar nome e série do alno)

JUDÔ

Kimono branco ou azul
Elástico para cabelo
Chinelo
Sacola para acondicionar o uniforme

KUNG FU

Sapatilha de Kung Fu

ESGRIMA

Equipamentos da empresa (colete de proteção, máscara e espada), a ser tratado
posteriormente

BALLET

Collant, saia, meia calça e sapatilha. Elástico ou frufru para o cabelo

VÔLEI
/BASQUETE
/HANDEBOL

Calça ou bermuda do colégio
Camiseta do colégio
Tênis
Elástico para cabelo

GINÁSTICA
ARTÍSTICA/
JAZZ/
CIRCO
(OPCIONAL)

Meninas: Collant Friburgo (sob encomenda – endereço abaixo)
Meninos: Uniforme do colégio
Sapatilha (para Jazz)
Elástico para cabelo; não usar brinco, corrente, anel e pulseira

FUTSAL
VIOLÃO/PRÁT
ICAS DE
CONJUNTO
PATINAÇÃO
ARTÍSTICA
ARTES /
TEATRO
BANDEIRANTE
ROBÓTICA

Calça ou bermuda do colégio
Camiseta do colégio
Chuteira (não é permitido chuteira de cravo)
Meião
Caneleira
Violão com capa e 1 pasta catálogo (todo o material deverá estar identificado com o nome e
série do aluno). Orientações abaixo.
Patins, munhequeira, calça legging, elástico para cabelo. Recomendamos o uso de capacete,
cotoveleira e joelheira. Orientações abaixo.
Possíveis materiais a serem pedidos no decorrer do ano, se houver necessidade.
Lenço, arganel e apostila de aspirante (o kit será vendido no colégio)
Kit de material e apostilas disponibilizadas pela empresa SMARTblocks, sem custo adicional
(www.smartblocks.com.br)

Reforçamos a necessidade do uso dos materiais acima solicitados a partir da primeira aula do mês
de março.

Importante
 O aluno deverá trazer mochila ou pequena sacola contendo uma camiseta do colégio, para troca, escova
e pasta de dentes, pente ou escova de cabelo, uma pequena toalha e caneca.
 Todo material e pertences deverão ser marcados com nome e ano para facilitar a devolução no caso de perda.
 Em dias de chuva: guarda-chuva, galochas e capa.
 O atendimento da cantina no almoço é prioritário aos alunos. Solicitamos comunicar o C.A. com
antecedência a presença dos pais para o almoço.

GINÁSTICA OLÍMPICA e JAZZ
O collant/short/saia feminino estão à venda aos alunos que praticam Ginástica Olímpica e Jazz.
Os pedidos devem ser feitos diretamente na loja Art Uniformes e Gira Terra.
Obs: Adquirir sapatilha para a aula de Jazz.
Local: loja GIRA TERRA
Rua Capitão Otávio Machado,541,fone:5181-5756 – 5181-5754

PATINAÇÃO ARTÍSTICA
Aos praticantes de Patinação Artística solicitamos a compra de patins de bota, 4 rodas alinhadas de 2
em 2, com freio. Comprar 2 números maior que o aluno calça, de couro rígido. Básico ou Iniciante.
Sugestões de sites de venda:
www.patins.com.br (Lusul Básico ou Iniciante)
www.arcoeflecha.com.br (Rye Toy Style)
www.patinsfulop.com.br (Fame Start)
Equipamento de segurança obrigatório: munhequeira
Sugerimos, para melhor segurança, o uso de capacete (termo de autorização para o não uso desse
equipamento), cotoveleira e joelheira.

VIOLÃO
Aos alunos que optaram por Violão ou Práticas de Conjunto, solicitamos que o instrumento
seja identificado e acondicionado em uma capa apropriada. Deverão trazê-lo em todas as
aulas, juntamente com uma pasta catálogo.
Não há marca nem modelo específico.
É fundamental treinar em casa, diariamente, 30’.

Amélia Gaulez
Coord. Período Ampliado

