CRISTO REI – 1º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL – 2020
MATERIAL ANUAL
01 pasta sanfonada A4 com 06 divisórias (para Português, Matemática,
Natureza e Sociedade, Inglês e Ensino Religioso) Obs: pode ser a mesma do
infantil V
01 pasta com grampo trilho (plástica de qualquer cor)
03 cadernos grandes com 100 folhas (capa dura), com margem delimitada:
 02 para casa.
 01 para Português e Matemática.
01 caderno grande com 48 folhas (capa dura) com margem delimitada para
Natureza e Sociedade.
Obs.: não serão permitidos cadernos com espiral, com enfeites, linhas
cor-de-rosa e curvadas nas extremidades porque atrapalham a
sequência da escrita.
01 cartela de adesivos infantis
04 gibis
01 pacote de notas autoadesivas removíveis na cor amarela (38 mm x 50
mm)
02 tubo de cola branca 90g
01 brinquedo pedagógico (sugestão: alfabeto ilustrado, jogo da memória,
blocos encaixes, dominó de figuras, alfabeto silábico ou bloquinhos de
madeira).
02 folhas de EVA com glíter.
02 folhas de EVA (qualquer cor)
10 metros de fita de cetim (nº 1 - 07 mm)
10 envelopes de carta branco (114 mm x 162 mm)
02 potes de massa de modelar - 150g (qualquer cor)
02 metros de plásticos adesivo transparente (45cm de largura)
01 placa de isopor
Bolsa contendo diariamente (OBRIGATÓRIO):



01 lancheira;
01 estojo escolar grande contendo:
04 lápis Eco Grip 2=B (triangular)
01 borracha macia com capa
01 apontador com depósito
01 tubo de cola pequeno - 35g
01 cola bastão - 40g
01 caixa de lápis de cor (12 cores)
01 régua de 15 cm;
01 tesoura sem ponta, gravado o nome do(a) aluno(a).Obs: favor
não enviar tesoura com personagens; ela deverá ser simples.
 01 garrafa para água;
 02 caixas de lenço de papel;
 02 pacotes de lenço umedecido;
 Agenda devidamente preenchida com todos os dados pessoais
do aluno (oferecida pelo colégio).
ARTE
01 pasta com elástico em polipropileno corrugado (tamanho A3) com
nome da criança.
01 bloco de desenho A3 branco (150 g-20 fls)
01 bloco colorido A4 (210 x 297 mm) para desenho (120g).

01 revista velha para pesquisa
01 pode de tinta guache 250 ml (qualquer cor)
01 caixa de camisa encapada com o nome do(a) aluno(a), contendo (uso
individual):
01 Lápis 2B
01 borracha macia
01 apontador
01 caixa de lápis de cor (24 cores)
01 cola branca - 90g
01 pano multiuso
01 tesoura sem ponta
01 estojo de canetinha hidrocor
01 estojo de tinta guache (12 cores)
01 estojo de cola colorida
01 estojo de giz de cera
INGLÊS
02 cartelas de adesivos infantis.
01 caixa de fósforo com palitos usados
01 pacote de lantejoulas nº 10 (qualquer cor)

LIVROS PARADIDÁTICOS (Biblioteca circulante da sala)
OBS.: Dois livros de histórias infantis adequados à faixa etária e com títulos
de preferência da criança.
OBSERVAÇÕES:
a) todo material deverá estar com o nome da criança.
b) os materiais serão entregues pelos pais nos dias 20, 21 e 22 de janeiro
de 2020, das 8 às 11h e das 13 às 17h, pelo portão do estacionamento.
c) As meninas devem ter a roupa de balé e os meninos a roupa de caratê.
Apostilas – SISTEMA ARI DE SÁ
 A distribuição do material (apostilas) do SISTEMA ARI DE SÁ
será feita pelo Colégio
Reunião de pais para apresentação do corpo docente
(Infantil I ao Ensino Médio)
 Dia: 24 de janeiro de 2020 – às 19h (sexta-feira)
 Local: Teatro (entrada pela Rua Júlio Prestes)
Início das aulas:
 27 de janeiro de 2020

LIVROS DIDÁTICOS:
INGLÊS – PROGRAMA
(Obrigatório):

BILINGUE

OXFORD

UNIVERSITY

PRESS

 Kit BRIGHT FUTURES 1º ANO EF1 5H ALUNO C1 PK –
cod. 9780980002225

OBSERVAÇÕES:
1) O Pai ou Responsável poderá adquirir o kit onde desejar, porém
caso
queira
como
sugestão,
poderá
acessar
www.disal.com.br/cristoreipp e comprar o kit online. (A Disal tem o
kit organizado e completo por ano)
2) Caso não compre pelo site acima dado como sugestão, fique
atento ao código do kit.
3) Por estarmos em processo de implantação do Programa Bilíngue,
alguns anos terão os mesmos kits no ano letivo de 2020.
ENSINO RELIGIOSO
Fé na vida: ética e cidadania – vol. 1/Ensino Fundamental I (NOVA
EDIÇÃO) (OBRIGATÓRIO)
Margarida Regina de Almeida e José Donizetti dos Santos – Editora do
Brasil
MÚSICA
Coleção EU GOSTO MAIS – Educação Musical – Ensino Fundamental Volume 1 (OBRIGATÓRIO)
Marta Deckert - Editora IBEP
PORTUGUÊS
(Caligrafia) - No Capricho: caligrafia integrada com ortografia e gramáticaLetra “A” (OBRIGATÓRIO)
Isabella Carpaneda & Angiolina Bragança – Ed. FTD

Horário de aula período da manhã e tarde:
 Vide Cartilha de Orientação aos Pais
Uniforme
 Vide www.cristoreipp.com.br (link “Central de Informações” sublink “Uniforme”)

