
O uniforme escolar é composto por: 
- Camiseta;
- Moletom;
- Casaco canguru;
- Casaco de soft;
- Calça feminina de suplex cinza ou preta;
- Calça de moletom cinza;
- Calça masculina, seletel, malha colegial ou moletom; 
- Calça jeans azul tradicional, para ambos os sexos.

Os alunos interessados em trocar, vender ou doar uniformes usados, em bom estado, podem 
deixá-los na escola. Lembramos que estes uniformes precisam ser identificados com o nome 
do aluno, a turma, o valor pretendido na venda ou se são para doação.
Durante o período que compreende o mês de janeiro até o dia 11 de fevereiro, os uniformes
ficarão à disposição dos interessados na escola. Após essa data os uniformes que não foram
vendidos ficam ao dispor dos seus donos até o dia 25 de fevereiro, quando então serão 
encaminhados para fazer parte do acervo da escola. Os uniformes que sobrarem serão vendidos
/doados pela escola em ações promovidas no início do inverno e no início da primavera.





Free Hand

Free Hand

FreeText
- Caderno pequeno (não espiral).



      A escola adotará a coleção principal do Sistema de Ensino Bernoulli, que compreende
as disciplinas de português, matemática, história, geografia e ciências. Para cada disciplina
o aluno receberá quatro volumes de material didático que serão entregues no decorrer do
ano letivo. O material estará disponível na escola. O valor,  as condições de compra e o prazo de
entrega do Volume um serão informados através do ClassApp.

Primeiro Trimestre
- JUNQUEYRA, Beto. Os Natos: volta ao mundo falando português.
São Paulo: Planeta jovem, 2003. 224 p.

Segundo Trimestre - JUNQUEYRA, Beto. Os Natos: volta ao mundo falando português.
São Paulo: Planeta jovem, 2003. 224 p.- BAUM, L. Frank. O mágico de OZ



Tceiro Trimestre
- GUIMARÃES, Geni. A cor da Ternura
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