CRISTO REI – Infantil I – Educação Infantil – 2019

MATERIAL ANUAL
01 caderno de desenho sem pauta (48 folhas)
01 pasta aba com elástico de plástico (20 mm).
01 caixa de giz de cera (12 cores)
06 potes de massinha para modelar (cores variadas)
01 folhas de EVA com gliter (qualquer cor)
02 tubos de cola branca (110 g)
01 pasta de plástico com grampo trilho
30 sacolas plásticas (tipo supermercado) para guardar na
mochila pertences molhados da criança.
01 brinquedo (usado) da criança que possa permanecer na
escola e de preferência da criança
02 panfletos de propaganda (supermercados ou lojas)
01 jornal usado para recortes
01 foto da criança recém-nascida com nome atrás da foto
(tamanho 10 x 15)
01 foto da criança recente com nome atrás da foto (tamanho 10 x 15)
02 fotos da família (iguais ou diferentes) com nome da
criança atrás das fotos (tamanho 10 x 15)
01 tela para pintura (20 x 30)
01 bloco de desenho (tamanho A3 - cor branca - 150 g/m2)
01 bloco de desenho (tamanho A4 - cor branca - 140 g/m2)
01 plástico zip lock com fecho hermético - tamanho 30 x
40 (aproximadamente)
05 copos plásticos coloridos e resistentes de diferentes tamanhos (não podem ser descartáveis)
01 lixa d’água (fina)

Para meninas:
01 instrumento musical de plástico (ex.: pandeiro, tambor,
chocalho, etc.)
01 boneca pequena (tipo “bebezinho”)
Para meninos:
01 instrumento musical de plástico (ex.: pandeiro, tambor,
chocalho, etc.)
01 kit de ferramentas de plástico (martelo, alicate, chave
de fenda, etc.)
Bolsa contendo diariamente (OBRIGATÓRIO):
03 trocas de roupas (uniforme);
04 fraldas descartáveis;
01 toalha de banho pequena (com o nome)
01 sabonete líquido
01 pomada para assadura
01 pacote de lenços umedecidos
02 caixas de lencinhos de papel
01 caneta para retroprojetor (ponta grossa) (preta – 2,0
mm) para uso pessoal
01 caneta para retroprojetor (ponta fina) (preta –1,0 mm)
para uso pessoal

Agenda devidamente preenchida (oferecida pelo colégio).

Lancheira MÉDIA contendo diariamente:
01 copo inquebrável com tampa e bico para água
01 copo com tampa e bico para o suco
01 potinho com tampa para o lanche

OBSERVAÇÕES:
a) todo material deverá estar com o nome da criança,
incluindo todos os lápis que serão usados.
b) os materiais serão entregues pelos pais nos dias 22 e 23
de janeiro de 2019, das 8 às 11h e das 13 às 17h

Reunião de pais para apresentação do corpo docente
(Infantil I ao Ensino Médio)
 Dia: 24 de janeiro de 2019 – às 19h (quinta-feira)
 Local: Teatro (entrada pela Rua Júlio Prestes)
Início das aulas:
 28 de Janeiro de 2019
Horário de aula período da manhã e tarde:
 Vide Cartilha de Orientação aos Pais
Uniforme
 Vide www.colegiocristoreipp.com.br (link “Uniforme”)

