RELAÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DE USO INDIVIDUAL 2018
TEMPO INTEGRAL GURI (TIG)
1. Itens que o aluno deve levar diariamente para a escola.
 02(duas) roupas íntimas (cuecas/calcinhas) por dia, gravadas com o nome da criança.
 01(um) fardamento do Tempo Integral Guri (TIG), gravado com o nome da criança.
Fardamento TIG Masculino
- Blusa masculina Tempo Integral Guri (TIG).
- Calção Tactel
Venda: Loja de Fardamentos da Escola (Sala 6A).

Fardamento TIG Feminino
- Blusa feminina Tempo Integral Guri (TIG).
- Calção de Elanca.
Venda: Loja de Fardamentos da Escola (Sala 6A).

2. Itens que deverão ser entregues à escola preferencialmente nos dias 10, 11 e 12 de janeiro/2018.
 01(um) colchonete
Obs: para a garantia do conforto do aluno, sugerimos a aquisição do colchonete em lojas de produtos
hospitalares.
Sugestões de lojas:
- MEDLIFE
Rua Pereira Filgueiras, 1236 - Aldeota - Fortaleza/CE, (85) 3253-4277, Resp. Sra. Benedita.
- JCHOSPITALAR
Av. Oliveira Paiva, 2797 - Cidade dos Funcionários - Fortaleza/CE, (85) 3271-1261, Resp. Sr. Rodrigo.
Orientação quanto ao tamanho do colchonete:
- Para criança de 04 a 06 anos: 1,50 x 0,60 x 5cm.
- Para criança de 07 a 12 anos: 1,90 x 0,80 x 5cm.
 01(uma) sandália modelo preso aos pés.
 01(um) sabonete líquido gravado com o nome da criança.
 01(um) shampoo gravado com o nome da criança.
 03(três) escovas de dente (quantidade para todo o ano letivo) com protetor gravado com o nome da criança.
 01(um) pente/escova de cabelo gravado com o nome da criança.
 01(uma) lavanda gravada com o nome da criança.
 01(uma) toalha de banho gravada com o nome da criança.
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3. Fardamento para a prática de esportes.
Opção 1: Natação
 Sunga ou maiô
 Touca
Venda: Loja de Fardamentos da Escola.

Opção 3: Basquete
 Blusa padrão Basquete
 Calção padrão Basquete
Venda: Loja de Fardamentos da Escola (Sala 6A)

Opção 2: Karatê
 Quimono
Venda: Professor Jacinto (Telefones: 8853.6504/
9601.8949)

Opção 4: Futsal
 Blusa padrão Futsal
 Calção padrão Futsal
Venda: Lojinha de Fardamentos da Escola

3. Fardamento para a prática de esportes (continuação)
Opção 5: Ballet
 Colan
 Meia
 Sapatilhas
 Touquinha/faixa de cabelo
Venda: Loja de Fardamentos da Escola.

Opção 6: Jazz
 Colan
 Calça
Venda: Lojinha de Fardamentos da Escola.

4. Agenda Escolar e Agenda de Alimentação do Tempo Integral Guri (TIG)


A Agenda Escolar (modelo padrão) será utilizada para a comunicação entre família e escola. Ela deverá conter
os dados completos do aluno.

 A Agenda de Alimentação do Tempo Integral Guri deverá ser adquirida na Loja de Fardamentos da Escola a
partir do mês de março de 2018.
5. Observações Importantes.
 Cada objeto do Material Escolar deverá ser devidamente marcado com o nome do aluno.
 A sandália ficará na Escola para ser usada pela criança no turno da tarde.
 A criança deverá portar duas mochilas: uma com o material escolar do Tempo Regular (turno da manhã) e
outra com o material escolar do Tempo Integral (turno da tarde).
 O fardamento do Tempo Integral Guri (TIG) encontra-se à venda na Loja de Fardamentos da Escola (Sala 6A).
 Não é permitido trazer brinquedos ou objetos de valor para o TIG, exceto se houver solicitação através
da Agenda Escolar.
 O material de uso individual que ficará na Escola deverá ser entregue nos dias 10, 11 e 12 de janeiro de 2018.
 No primeiro dia de aula da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, não será recebido Material Escolar.
 O Tempo Integral Guri iniciará suas atividades no dia 23 de janeiro de 2018.
 Pedimos atualização dos números de telefone toda vez que houver mudança nos mesmos.
 Orientamos todas as famílias a procurar a Coordenação do Ensino Fundamental I para o esclarecimento de
dúvidas ou quaisquer outras necessidades.
 Telefones para contato com a Coordenação: 3215-9809/3215-9824/98897-6618/98897-6619/99952-0323.
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