JARDIM I (02 anos)
ENTREGA DE MATERIAIS

ENTRADA ED. INF. – RUA CORONEL NETO

DATA: 31/01 e 01/02/2019
(quinta e sexta-feira) :7:00h às

18:00h
DATA: 02/02/2019 (sábado)

7:00h às 11:00h

INÍCIO DAS AULAS
04/02/2019 (segunda-feira)
ENTRADA – RUA CORONEL NETO

REUNIÃO DE PAIS
DATA: 09/02/2019 (sábado)
ENTRADA – RUA COMANDANTE COSTA

HORÁRIO –9:00h

MATERIAIS DIVERSOS
 Mochila média COM RODINHAS (mais ou menos
40cm de altura)
 Lancheira
 Adesivo com motivos infantis – exceto time de
futebol (03 cartelas)
 Cola branca de boa qualidade 100g (01 unidade)
 Gizão de cera (01 caixa)
 Lápis de cor jumbo de boa qualidade (01 caixa)
 Livro banho ou livro de pano (02 unidades)
 Livro de história capa dura e encartonado (02
unidades)
 Pasta plástica simples para documentos - com
elástico (01 unidade)
 Pincel para pintura escolar formato chato nº 06 (01
unidade)
 Pincel para pintura escolar formato chato nº 18 (01
unidade)

 Revista para recorte com figuras coloridas (02
unidades)

pandeirinho, xilofone, tamborzinho, violãozinho),
fantoche, dedoche, boneca bebê, boneca de pano,

KIT PAPELARIA

carrinhos (tamanho médio), heróis/personagens, kit

 E.V.A estampado coração (01 placa)

cozinha/panelinhas,

 E.V.A. estampado flores (01 placa)

(dinossauro, bichos da fazenda ou da floresta), kit de

 E.V.A. glitter (05 placas)

forminhas para modelar massinha.

 E.V.A. liso (02 placas amarelas)
 E.V.A. liso (02 placas laranjas)
 Fita de cetim com 1 cm de largura (01 rolo de 10m)
 Fita de cetim com 2 cm de largura (01 rolo de 10m)
 Lã preta (01 novelo)
 Massa de modelar soft de 150gr (05 potes)

animais

emborrachados

NA LANCHEIRA:
 01 toalha pequena com o nome do aluno (tam.
20x30)
 Lanche da preferência do aluno
NA MOCHILA:

 Palitos para picolé (50 unidades)

 01 troca de roupa

 Papel A4 colorido 120g (marfim)

 Cuecas ou calcinhas

 Papel A4 colorido 120g (rosa pink)

 Toalha de banho e escova para cabelos

 Papel A4 colorido 120g (verde)

 01 estojo com escova de dentes e creme dental

 Papel A4 colorido 120g (vermelho)

 01 copo ou garrafinha para água

 Papel A4 Stamp 120g – trabalhos manuais e

 Fraldas e lenços umedecidos (caso a criança

scrapbook (01 pacote – 48 folhas estampadas)

ainda use)

 Papel A4 sulfite

A reposição constante desse material durante o ano

 Papel celofane (02 folhas)

letivo, de acordo com o uso e necessidades da

 Papel color set fantasia/estampado (04 unidades)

criança, será de responsabilidade da família.

 Papel color set liso (04 unidades cores variadas)

OBSERVAÇÕES

 Papel crepom (04 folhas de cores variadas)
 Papel nacarado (03 folhas)
 Tempera Guache (12 potes pequenos de cores
diferentes – 15ml cada)
 TNT (01 metro azul royal)
 TNT (01 metro branco)
 TNT (01 metro laranja)
 TNT (01 metro verde limão)
01 BRINQUEDO EDUCATIVO
SUGESTÕES: Brinquedos sonoros (chocalho,

IMPORTANTE
A partir de 18/02/2019
entrada somente com
uniforme completo.
UNIFORME COMPLETO
MASCULINO
- Camiseta do CCJ
- Bermuda vinho do CCJ (elanca ou tactel)
- Calça vinho do CCJ (elanca ou tactel)
- Tênis ou sandália esportiva
- Agasalho de inverno CCJ
FEMININO
- Camiseta do CCJ
- Calça capri vinho do CCJ (tactel)
- Bermuda vinho do CCJ (elanca)
- Short/saia vinho do CCJ
- Tênis ou sandália esportiva
- Agasalho de inverno CCJ
OBSERVAÇÃO
O uso da bermuda de elanca e do short/saia
será permitido somente até o 1º Ano do Ensino
do Fundamental I.
Não será permitido o uso de chinelo e/ou
rasteirinha.

 Todos os itens deverão ser identificados com o
nome da criança.
 Observe o prazo de validade dos produtos.

A agenda será entregue
no início das aulas.
HORÁRIO DE AULA
Segunda a Sexta-feira

Matutino: Das 7h às 11:10h
Vespertino: Das 13h às 17:10h

VENDA DE UNIFORMES
GOIATEX
Av. 15 de Novembro Nº 461
Bairro: Porto
Fone: 3027 – 2183
CASA DOS UNIFORMES
Av. Senador Metello Nº 1000
Bairro: Porto
Fone: 3321-4483

JARDIM II (03 anos)
ENTREGA DE MATERIAIS

ENTRADA ED. INF. – RUA CORONEL NETO

DATA: 31/01 e 01/02/2019 (quinta e
sexta-feira) :7:00h às 18:00h
DATA: 02/02/2019 (sábado)
7:00h às 11:00h

INÍCIO DAS AULAS
04/02/2019 (segunda-feira)
ENTRADA – RUA CORONEL NETO

REUNIÃO DE PAIS
DATA: 09/02/2019 (sábado)
ENTRADA – RUA COMANDANTE COSTA

HORÁRIO –9:00h

LIVROS VENDIDOS NO SITE
Loja virtual para comprar os livros
http://loja.edebe.com.br
Educação Infantil: JARDIM II – 03 anos
Coleção GIROLHAR – Etapa 3

PROGRAMA ZOOM EDUCAÇÃO
TECNOLÓGICA (adquirido no Colégio)

ZOOM – Lego Education
JARDIM II – 03 anos: Estojo da Família 1

PROGRAMA BILÍNGUE EDUCATE
(adquirido no Colégio)
JARDIM II – 03 anos
Conjunto K1A – 1º semestre
Conjunto K1B – 2º semestre
MATERIAIS DIVERSOS
 Mochila média COM RODINHAS (mais ou menos
40cm de altura)
 Lancheira
 Adesivo com motivos infantis - exceto time de
futebol (02 cartelas)







Cola branca de boa qualidade 100g (01 unidade)
Gibi da Turma da Mônica (03 unidades)
Gizão de cera (01 caixa)
Lápis de cor jumbo de boa qualidade (01 caixa)
Pasta plástica simples para documentos - com
elástico (01 unidade)
 Pincel para pintura escolar formato chato nº 10 (01
unidade)
 Pincel para pintura escolar formato chato nº 16 (01
unidade)
 Revista para recorte com figuras coloridas (01
unidade)
KIT PAPELARIA
 E.V.A estampado bolinhas (01 placa)
 E.V.A estampado estrelas (01 placa)
 E.V.A. glitter (03 placas)
 E.V.A. liso (02 placas verde escuro)
 E.V.A. liso (02 placas verde limão)
 Fita de cetim com 1 cm de largura (01 rolo de 10m)
 Fita de cetim com 2 cm de largura (01 rolo de 10m)
 Lã marrom (01 novelo)
 Massa de modelar soft de 150gr (05 potes)
 Papel A4 colorido 120g (lilás ou roxo)
 Papel A4 colorido 120g (marfim)
 Papel A4 colorido 120g (verde)
 Papel A4 colorido 120g (vermelho)
 Papel A4 Stamp 120g – trabalhos manuais e
scrapbook (01 pacote – 48 folhas estampadas)
 Papel A4 sulfite
 Papel celofane (02 folhas)
 Papel color set fantasia/estampado (02 unidades)
 Papel color set liso amarelo (02 unidades)
 Papel color set liso verde (02 unidades)
 Papel crepom (04 folhas de cores variadas)
 Tempera Guache (12 potes pequenos de cores
diferentes – 15ml cada)
 TNT (01 metro azul royal)
 TNT (01 metro branco)
 TNT (01 metro laranja)

01 BRINQUEDO EDUCATIVO
SUGESTÕES: Brinquedos sonoros (chocalho,
pandeirinho, xilofone, tamborzinho, violãozinho),
boneca bebê, boneca de pano, carrinhos (tamanho
médio), heróis/personagens, kit cozinha/panelinhas,
kit mecânico/marceneiro, kit médico, animais
emborrachados (dinossauro, bichos da fazenda ou da
floresta), kit de forminhas para modelar massinha.
NA LANCHEIRA:
 01 toalha pequena com o nome do aluno (tam.
20x30)
 Lanche da preferência do aluno
NA MOCHILA:
 01 troca de roupa
 Cuecas ou calcinhas
 Toalha de banho e escova para cabelos
 01 estojo com escova de dentes e creme dental
 01 copo ou garrafinha para água
 Fraldas e lenços umedecidos (caso a criança
ainda use)
A higiene e reposição constantes desse material
durante o ano letivo, de acordo com o uso e
necessidades da criança, será de responsabilidade
da família.
OBSERVAÇÕES

IMPORTANTE
A partir de 18/02/2019
entrada somente com
uniforme completo.
UNIFORME COMPLETO
MASCULINO
- Camiseta do CCJ
- Bermuda vinho do CCJ (elanca ou tactel)
- Calça vinho do CCJ (elanca ou tactel)
- Tênis ou sandália esportiva
- Agasalho de inverno CCJ
FEMININO
- Camiseta do CCJ
- Calça capri vinho do CCJ (tactel)
- Bermuda vinho do CCJ (elanca)
- Short/saia vinho do CCJ
- Tênis ou sandália esportiva
- Agasalho de inverno CCJ
OBSERVAÇÃO
O uso da bermuda de elanca e do short/saia
será permitido somente até o 1º Ano do Ensino
do Fundamental I.
Não será permitido o uso de chinelo e/ou
rasteirinha.

 Todos os itens deverão ser identificados com o
nome da criança.
 Observe o prazo de validade dos produtos.

A agenda será entregue
no início das aulas.
HORÁRIO DE AULA
Segunda a Sexta-feira
Matutino: Das 7h às 11:10h

Vespertino: Das 13h às 17:10h

VENDA DE UNIFORMES
GOIATEX
Av. 15 de Novembro Nº 461
Bairro: Porto
Fone: 3027 – 2183
CASA DOS UNIFORMES
Av. Senador Metello Nº 1000
Bairro: Porto
Fone: 3321-4483

PRÉ I (04 anos)

 Apontador de boa qualidade com depósito (01

ENTREGA DE MATERIAIS

ENTRADA ED. INF. – RUA CORONEL NETO

unidade)
 Borracha branca, pequena, simples e de boa
qualidade (04 unidades)

DATA: 31/01 e 01/02/2019 (quinta e
sexta-feira) :7:00h às 18:00h

 Caderno grande capa dura com 50 fls. sem espiral

DATA: 02/02/2019 (sábado)
7:00h às 11:00h

 Caneta hidrográfica colorida ponta grossa big

INÍCIO DAS AULAS
04/02/2019 (segunda-feira)
ENTRADA – RUA CORONEL NETO

REUNIÃO DE PAIS
DATA: 09/02/2019 (sábado)
ENTRADA – RUA COMANDANTE COSTA

HORÁRIO –9:00h

http://loja.edebe.com.br
Educação Infantil: PRÉ I – 04 anos
Coleção GIROLHAR – Etapa 4

PROGRAMA ZOOM EDUCAÇÃO
TECNOLÓGICA (adquirido no Colégio)

ZOOM – Lego Education
PRÉ I – 04 anos: Estojo da Família 2

PROGRAMA BILÍNGUE EDUCATE
(adquirido no Colégio)
PRÉ I – 04 anos
Conjunto K2A – 1º semestre
Conjunto K2B – 2º semestre

SEM

 Cola branca com bico fino pequena 37g (03
unidades)
 Gibi da Turma da Mônica (02 unidades)
 Gizão de cera (01 caixa)
 Lápis de cor de boa qualidade (01 caixa)
 Lápis n° 02 de boa qualidade (10 unidades)
unidade)
 Revista para recorte (01 unidade)
KIT PAPELARIA
 E.V.A. glitter (05 placas)
 E.V.A. liso (01 placa branca)
 E.V.A. liso (01 placa preta)
 Fita de cetim com 1 cm de largura (01 rolo de 10m)
 Fita de cetim com 2 cm de largura (01 rolo de 10m)
 Papel A4 colorido 120g (amarelo)
 Papel A4 colorido 120g (azul royal)
 Papel A4 Stamp 120g – trabalhos manuais e
 Papel A4 sulfite
 Papel color set fantasia/estampado (02 unidades)

(tamanho

aproximado de 40cm de altura).

 Papel color set liso fluorescente (03 unidades)
 Papel crepom (04 folhas de cores variadas)

 Lancheira

 TNT (01 metro azul bebê)

 Adesivo com motivos infantis - exceto time de

 TNT (01 metro rosa bebê)

futebol (03 cartelas)

TRAZER TODOS OS DIAS
NA LANCHEIRA:
 01 toalha pequena com o nome do aluno (tam.
20x30)
 Lanche da preferência do aluno
NA MOCHILA OU PASTA:
01 estojo com escova de dentes e creme dental.
01 copo de plástico resistente com o nome do aluno
A reposição constante desse material durante o ano
letivo, de acordo com o uso e necessidades da
criança, será de responsabilidade da família.

 Massa de modelar soft de 150gr (05 potes)

 Papel celofane (02 folhas)
RODINHAS

DEIXAR EM CASA PARA TAREFAS:
- 01 estojo com lápis nº 02, borracha, apontador,
gizão de cera, lápis de cor, cola e tesoura.

 Tesoura sem ponta de boa qualidade (01 unidade)

scrapbook (01 pacote – 48 folhas estampadas)

MATERIAIS DIVERSOS
média

(1caixa com 12 unidades)

 Pincel para pintura escolar formato chato nº 16 (01

LIVROS VENDIDOS NO SITE
Loja virtual para comprar os livros

 Mochila

(01 unidade)

01 BRINQUEDO EDUCATIVO
SUGESTÕES: quebra-cabeça com peças grandes,
memória e dominó (figuras, letras, cores, números e
formas geométricas), blocos lógicos, fantoche,
brinquedos sonoros (chocalho, pandeirinho, xilofone,
tamborzinho, violãozinho), kit cozinha/panelinhas, kit
mecânico/marceneiro,
kit
médico,
animais
emborrachados (dinossauro, bichos da fazenda ou da
floresta), kit de forminhas para modelar massinha.

OBSERVAÇÕES
 Todos os itens deverão ser identificados com o
nome da criança.
 Observe o prazo de validade dos produtos.

A agenda será entregue
no início das aulas.
HORÁRIO DE AULA
Segunda à Sexta-feira
Matutino: Das 7h às 11:10h

Vespertino: Das 13h às 17:10h

IMPORTANTE
A partir de 18/02/2019
entrada somente com
uniforme completo.
UNIFORME COMPLETO
MASCULINO
- Camiseta do CCJ
- Bermuda vinho do CCJ (elanca ou tactel)
- Calça vinho do CCJ (elanca ou tactel)
- Tênis ou sandália esportiva
- Agasalho de inverno CCJ
FEMININO
- Camiseta do CCJ
- Calça capri vinho do CCJ (tactel)
- Bermuda vinho do CCJ (elanca)
- Short/saia vinho do CCJ
- Tênis ou sandália esportiva
- Agasalho de inverno CCJ
OBSERVAÇÃO
O uso da bermuda de elanca e do short/saia
será permitido somente até o 1º Ano do Ensino
do Fundamental I.
Não será permitido o uso de chinelo e/ou
rasteirinha.

VENDA DE UNIFORMES
GOIATEX
Av. 15 de Novembro Nº 461
Bairro: Porto
Fone: 3027 – 2183
CASA DOS UNIFORMES
Av. Senador Metello Nº 1000
Bairro: Porto
Fone: 3321-4483

PRÉ II (05 anos)
ENTREGA DE MATERIAIS

ENTRADA ED. INF. – RUA CORONEL NETO

DATA: 31/01 e 01/02/2019 (quinta e
sexta-feira) :7:00h às 18:00h
DATA: 02/02/2019 (sábado)
7:00h às 11:00h

INÍCIO DAS AULAS
04/02/2019 (segunda-feira)
ENTRADA – RUA CORONEL NETO

REUNIÃO DE PAIS
DATA: 09/02/2019 (sábado)
ENTRADA – RUA COMANDANTE COSTA

HORÁRIO –9:00h

LIVROS VENDIDOS NO SITE
Loja virtual para comprar os livros
http://loja.edebe.com.br
Educação Infantil: PRÉ II – 05 anos
Coleção GIROLHAR – Etapa 5

 Lancheira
 Adesivo com motivos infantis – exceto time de
futebol (03 cartelas)Caderno grande capa dura
com 96 fls. sem espiral (01 unidade)
 Caixa de fósforos pequena vazia (06 unidades)
 Cola branca com bico fino 100g (02 unidades)
 Gibi da Turma da Mônica (02 unidades)
 Pasta plástica simples para documentos - com
elástico (01 unidade)

ZOOM – Lego Education
PRÉ II – 05 anos: Estojo da Família 3

PRÉ II – 05 anos
Conjunto K3A – 1º semestre
Conjunto K3B – 2º semestre
MATERIAIS DIVERSOS
 Mochila média SEM RODINHAS ou em caso de
rodinhas, a mochila deverá também ter as alças de
costas (tamanho aproximado de 40cm de altura).

 01 toalha pequena com o nome do aluno (tam.
20x30)
 Lanche da preferência do aluno
NA MOCHILA OU PASTA:
01 estojo com: 03 lápis nº 02 de boa qualidade, 02
borrachas brancas, 01 apontador com depósito,

 Pincel para pintura escolar formato chato nº 10 (01

lápis de cor, cola e tesoura sem ponta de boa

unidade)
 Revista para recorte (03 unidades)
KIT PAPELARIA
 E.V.A. glitter (05 placas)
 E.V.A. liso (02 placas vermelhas)
 Fita de cetim com 1 cm de largura (01 rolo de 10m)
 Fita de cetim com 2 cm de largura (01 rolo de 10m)
 Massa de modelar soft de 150gr (04 potes)
 Papel A4 canson (01 bloco)
 Papel A4 colorido 120g (azul royal)
 Papel A4 Stamp 120g – trabalhos manuais e
scrapbook (01 pacote – 48 folhas estampadas)
 Papel A4 sulfite (resma)
 Papel color set fantasia/estampado (02 unidades)
 Papel color set liso azul claro (01 unidade)

PROGRAMA BILÍNGUE EDUCATE
(adquirido no Colégio)

NA LANCHEIRA:

 Pasta polionda de 2cm - com elástico (01 unidade)

 Papel A4 colorido 120g (vermelho)

PROGRAMA ZOOM EDUCAÇÃO
TECNOLÓGICA (adquirido no Colégio)

TRAZER TODOS OS DIAS

qualidade.
01 estojo com: 12 unidades de caneta hidrocor de
boa qualidade e 12 unidades de giz de cera
grosso.
01 estojo com: escova de dentes e creme dental.
01 copo de plástico resistente com o nome do aluno
A reposição constante desse material durante o ano
letivo, de acordo com o uso e necessidades da

 TNT (01 metro verde)

OBSERVAÇÕES
 Todos os itens deverão ser identificados com o
nome da criança.
 Observe o prazo de validade dos produtos.

A agenda será entregue
no início das aulas.

de empilhar (torre e potes), blocos de construção

HORÁRIO DE AULA
Segunda à Sexta-feira
Matutino: Das 7h às 11:10h

(brincando de engenheiro), kit de forminhas para

Vespertino: Das 13h às 17:10h

(figuras, letras, cores, números), blocos lógicos, jogo

modelar massinha.

UNIFORME COMPLETO
MASCULINO
- Camiseta do CCJ
- Bermuda vinho do CCJ (elanca ou tactel)
- Calça vinho do CCJ (elanca ou tactel)
- Tênis ou sandália esportiva
- Agasalho de inverno CCJ
FEMININO
- Camiseta do CCJ
- Calça capri vinho do CCJ (tactel)
- Bermuda vinho do CCJ (elanca)
- Short/saia vinho do CCJ
- Tênis ou sandália esportiva
- Agasalho de inverno CCJ
OBSERVAÇÃO
O uso da bermuda de elanca e do short/saia
será permitido somente até o 1º Ano do Ensino
do Fundamental I.
Não será permitido o uso de chinelo e/ou
rasteirinha.

VENDA DE UNIFORMES

01 JOGO PEDAGÓGICO
SUGESTÕES: quebra-cabeça, memória e dominó

A partir de 18/02/2019
entrada somente com
uniforme completo.

criança, será de responsabilidade da família.

 Papel color set liso vermelho (01 unidade)
 TNT (01 metro amarelo)

IMPORTANTE

GOIATEX
Av. 15 de Novembro Nº 461
Bairro: Porto
Fone: 3027 – 2183
CASA DOS UNIFORMES
Av. Senador Metello Nº 1000
Bairro: Porto
Fone: 3321-4483

1º ANO - FI
ENTREGA DE MATERIAIS

ENTRADA ED. INF. – RUA CORONEL NETO

DATA: 31/01 e 01/02/2019 (quinta e
sexta-feira) :7:00h às 18:00h
DATA: 02/02/2019 (sábado)
7:00h às 11:00h

INÍCIO DAS AULAS
04/02/2019 (segunda-feira)
ENTRADA – RUA CORONEL NETO

REUNIÃO DE PAIS
DATA: 09/02/2019 (sábado)
ENTRADA – RUA COMANDANTE COSTA

HORÁRIO –9:00h

LIVROS VENDIDOS NO SITE
Loja virtual para comprar os livros
http://loja.edebe.com.br
COLEÇÃO EDEBE 1º ANO
(Arte, Ciências Humanas e da Natureza,
Alfabetização e Letramento, Alfabetização
Matemática e Ensino Religioso)

PROGRAMA ZOOM EDUCAÇÃO
TECNOLÓGICA (adquirido no Colégio)

ZOOM – Lego Education
Estojo do Estudante - 1º Ano

PROGRAMA BILÍNGUE EDUCATE – 1º
ano (adquirido no Colégio)
Combo Y1A – 1º semestre
Conjunto Y1B – 2º semestre
MATERIAIS DIVERSOS
 Mochila média SEM RODINHAS ou em caso de
rodinhas, a mochila deverá também ter as alças de
costas (tamanho aproximado de 45cm de altura).

 Lancheira

NA MOCHILA OU PASTA:

 Adesivo com motivos infantis - exceto time de
futebol (03 cartelas)
 Caderno grande capa dura com 96 fls. sem espiral
(02 unidades)
 Cola branca com bico fino 100g (03 unidades)

01 estojo com: 03 lápis nº 02 de boa qualidade, 02
borrachas brancas, 01 apontador com depósito,
lápis de cor, cola e tesoura sem ponta de boa
qualidade.

 Gibi da Turma da Mônica (03 unidades)

 Revista para recorte (03 unidades)

01 estojo com: 12 unidades de caneta hidrocor de
boa qualidade e 12 unidades de giz de cera
grosso.

KIT PAPELARIA
 E.V.A. glitter (05 placas)
 Fita de cetim com 1 cm de largura (01 rolo de 10m)
 Fita de cetim com 2 cm de largura (01 rolo de 10m)
 Massa de modelar soft de 150gr (03 potes)
 Papel A4 colorido 120g (amarelo)
 Papel A4 colorido 120g (marfim)
 Papel A4 Stamp 120g – trabalhos manuais e

01 estojo com escova de dentes e creme dental.
01 copo de plástico resistente com o nome do aluno
A reposição constante desse material durante o ano
letivo, de acordo com o uso e necessidades da
criança, será de responsabilidade da família.

scrapbook (01 pacote – 48 folhas estampadas)
 Papel A4 sulfite (resma)
 Papel color set fantasia/estampado (04 unidades)
 Papel pardo (04 unidades)
 TNT (01 metro preto)
 TNT (01 metro vermelho)
TRAZER TODOS OS DIAS
NA LANCHEIRA:
 01 toalha pequena com o nome do aluno (tam.
20x30)
 Lanche da preferência do aluno

A partir de 18/02/2019
entrada somente com
uniforme completo.
UNIFORME COMPLETO

 Pincel para pintura escolar formato chato nº 10 (01
unidade)

IMPORTANTE

OBSERVAÇÕES
 Todos os itens deverão ser identificados com o
nome da criança.
 Observe o prazo de validade dos produtos.

A agenda será entregue
no início das aulas.
HORÁRIO DE AULA
Segunda à Sexta-feira
Matutino: Das 7h às 11:30h

Vespertino: Das 13h às 17:30h

MASCULINO
- Camiseta do CCJ
- Bermuda vinho do CCJ (elanca ou tactel)
- Calça vinho do CCJ (elanca ou tactel)
- Tênis ou sandália esportiva
- Agasalho de inverno CCJ
FEMININO
- Camiseta do CCJ
- Calça capri vinho do CCJ (tactel)
- Bermuda vinho do CCJ (elanca)
- Short/saia vinho do CCJ
- Tênis ou sandália esportiva
- Agasalho de inverno CCJ
OBSERVAÇÃO
O uso da bermuda de elanca e do short/saia
será permitido somente até o 1º Ano do Ensino
do Fundamental I.
Não será permitido o uso de chinelo e/ou
rasteirinha.

VENDA DE UNIFORMES
GOIATEX
Av. 15 de Novembro Nº 461
Bairro: Porto
Fone: 3027 – 2183
CASA DOS UNIFORMES
Av. Senador Metello Nº 1000
Bairro: Porto
Fone: 3321-4483

