CRISTO REI – Infantil IV – Educação Infantil – 2019
MATERIAL ANUAL
01 caderno brochura capa dura grande (48fls.) (cor azul)
01 pasta sanfona plástica A4 6 divisórias fechamento com
elástico (pode ser a mesma do ano passado)
01 estojo escolar grande (com 3 repartições)
03 lápis grafite JUMBO – HB # 02 (triangular)
02 borrachas com capinha
01 tesoura sem ponta, com o nome da criança gravado
(sem personagem)
02 caixas de lápis de cor (jumbo - 12 cores) com apontador
01 caixa de gizão de cera (madeira-12 cores) com apontador
01 cola branca de 35g
02 colas bastão de 40g
04 potes de massa de modelar – 150g – diversas cores
02 m de plástico adesivo transparente (45cm de largura)
01 bloco de desenho A-4 (brancos) – 140 g/m
01 bloco de desenho A-4 (coloridos) – 140 g/m
01 foto 3 x 4 (recente com nome da criança)
02 revistas para recorte (Veja, Super Interessante, Época,
Isto é, Crescer, etc.)
02 metros de papel pardo
01 folha de EVA LISO (vermelho)
01 folha de EVA LISO (laranja)
01 pacote de palito de churrasco (100 unidades)
01 pacote bexiga (qualquer cor)
10 metros de fita de cetim nº 0 (qualquer cor)
01 folha de EVA com gliter (qualquer cor)
01 tela para pintura (aproximadamente 16 x 24)
01 brinquedo para uso coletivo que a criança goste de
brincar

Bolsa contendo diariamente (OBRIGATÓRIO):
01 pente ou escova para cabelo;
01 troca de roupa (uniforme)
01 toalha de banho pequena (com nome da criança)
01 caixa de lenço descartável
01 pacote de pano multiuso
01 pacote de lenços umedecidos
01 caneta para retro (ponta fina) (preta – 1,0 mm) para
uso pessoal
01 caneta para retro (ponta grossa) (preta – 2,0 mm) para uso pessoal
Agenda do colégio devidamente preenchida (a agenda
será oferecida pelo colégio)
Lancheira contendo diariamente:
01 estojo multiuso de plástico contendo:
01 escova de dente (com o nome do aluno)
01 creme dental (com o nome do aluno)
01 copo inquebrável (para o lanche)
01 garrafinha inquebrável com o nome da criança
para água.

ENSINO RELIGIOSO (OBRIGATÓRIO)
Crescer com alegria e fé (Educação Infantil – 1)
Glair Arruda e Ednilce Duran – Ed. FTD

INGLÊS (OBRIGATÓRIO)
Enjoy it! Kids – 2 (2nd edition) – Lilian Siqueira, Sueli
Valente e Roberta Ibañez – Ed. StandFor

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

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 (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”)

