CRISTO REI – Infantil III – Educação Infantil – 2019

MATERIAL ANUAL
1 foto da criança 3x4 (com o nome do aluno)
1 garrafinha inquebrável (pequena) com o nome da
criança para água
1 pasta aba com elástico fina de plástico (com o nome do
aluno)
1 pasta aba com elástico 20mm (com o nome do aluno)
1 caderno de desenho(48 folhas-capa dura-sem margem)
1 caixa de gizão de cera(madeira-6 cores com apontador)
3 lápis grafite JUMBO – HB # 02 (triangular)
1 borracha
1 tubo de cola branca 110g
1 tesoura sem ponta, com o nome da criança gravado
(sem personagem)
2 blocos de desenho A-4 (branco) - 150 g/m2
4 potes de massinha de modelar
4 cartelas de adesivos infantis
2 metros de papel pardo
1 caixa de tempera guache
01 saquinho de olhos móveis (grande)
01 pacote de bexiga (qualquer cor)
01 novelo de lã (qualquer cor)
1 pacote de palito de sorvete-100 unidades (colorido)
1 folha de EVA LISO (branco)
1 folha de EVA LISO (azul)
01 folha de EVA com gliter (qualquer cor)
01 rolo de fita adesiva larga transparente

01 fita dupla face
01 tela para pintura (aproximadamente 16 x 24)
10 metros de fita de cetim nº 0 (qualquer cor)
01 pacote de algodão de bolinhas
01 folha de papel micro ondulado sem estampa
01 folha de papel cartão (qualquer cor)
2 gibis
15 sacolinhas plásticas (para roupa suja)
01 esponja de lavar louça
01 brinquedo para uso coletivo que a criança goste de
brincar
Sucatas:
2 revistas para recorte com imagens
Panfletos de propaganda (supermercados ou lojas)
Potinhos de danone/caixinhas de creme dental/
tampinhas de garrafa pet/caixinha de fósforo(vazia)

Bolsa contendo diariamente (obrigatório):
1 troca de roupa (uniforme de preferência)
1 agenda devidamente preenchida (oferecida pelo
colégio)
1 caneta para retroprojetor (ponta grossa-preta
2,0mm) para uso pessoal
2 caixas de lenço descartável (50 lenços)
1 pacote de lenço umedecido para uso pessoal
1 pacote de pano multiuso
Lancheira contendo:
1 estojo multiuso de plástico contendo:
1 escova de dente (com o nome do aluno)
1 creme dental (com o nome do aluno)
LIVRO DIDÁTICO
INGLÊS (Obrigatório)
Enjoy it! Kids – 1 (2nd edition) – Lilian Siqueira, Sueli
Valente e Roberta Ibañez – Ed. StandFor
OBSERVAÇÕES:
A) Todos os uniformes deverão estar com o nome da
criança

B) Seu filho deverá ter os seguintes materiais em casa
para realizar as tarefas: lápis grafite, lápis de cor,
borracha, tesoura, cola e apontador.
C) As meninas devem ter a roupa de balé e os meninos a
roupa de caratê
D) Os materiais serão entregues pelos pais nos dias 22 e
23 de janeiro de 2019, das 8 às 11h e das 13 às 17h.

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 2019 – às 19h (quintafeira)
 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”)

