CRISTO REI – Infantil V – Educação Infantil – 2021
MATERIAL ANUAL
01 foto da criança 3x4 (com o nome do aluno)
01 pasta sanfonada A4 – com 06 divisórias (pode utilizar a
pasta do ano anterior)
01 caderno capa dura brochura pequeno amarelo (48fls.)
02 cadernos capa dura brochura grande (48fls.)
01 estojo escolar grande com 03 repartições.
01 tesoura sem ponta, com o nome da criança gravado.
03 lápis Eco Grip 2=B (triangular)
02 apontadores com depósito para lápis.
02 borrachas com capinha.
02 colas bastão 40g
01 cola líquida 110g
02 caixas de lápis de cor 12 cores com o nome.
01 kit de canetinha com 6 cores.
02 potes de massa de modelar – 150g (qualquer cor)
01 caixa tempera guache (12 cores)
02 blocos de papel branco A4 para desenho (gramatura
150g)
01 bloco de papel colorido A4 (gramatura 150g)
02 papel crepom cores (laranja e vermelho)
01 tinta guache grande 250ml cor (rosa ou pink)
01 fita metalóide cor (vermelho)
01 pacote de palito de sorvete (natural 50 unidades)
01 rolo pequeno de barbante
01 rolo de fitilho cor vermelho.
02 cartelas de adesivos infantis
01 folha de papel micro ondulado (qualquer cor)
01 brinquedo/jogo pedagógico adequado para a idade
(novo ou usado). Sugestões: quebra-cabeça com peças
grandes, jogo de tabuleiro, jogo da memória, geomundo,
bingo, twister, passa-repassa, dominó, cara a cara.
02 revistas adequadas para a idade (ex.: passatempo,
colorir, etc.)

Bolsa contendo diariamente (OBRIGATÓRIO):
01 troca de roupa (uniforme)
01 pacote de lenços umedecidos para uso pessoal
01 garrafinha inquebrável com o nome da criança
para água.
 1 estojo multiuso de plástico contendo:
1 escova de dente (com o nome do aluno)
1 creme dental (com o nome do aluno)

ENSINO RELIGIOSO (OBRIGATÓRIO)
Crescer com alegria e fé (Educação Infantil – 2)
Glair Arruda e Ednilce Duran – Ed. FTD
INGLÊS – PROGRAMA BILINGUE OXFORD UNIVERSITY
PRESS (Obrigatório):
 Kit MOUSE AND ME 3 SB PK– cod. 9780194822718
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
on-line. (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 estamos em processo de implantação do
programa bilíngue, alguns anos terão os mesmos kits no
próximo ano letivo.

OBSERVAÇÕES:
a) Todo material deverá estar com o nome da criança.
b) Os materiais serão entregues pelos pais nos dias 18, 19
ou 21 de janeiro, pelo portão do estacionamento, das
7h30 às 12h30, 13 às 17h.
c) Todos os uniformes deverão estar com o nome da
criança.
d) Seu filho deverá ter os seguintes materiais em casa
para realizar as tarefas: lápis grafite, lápis de cor,
borracha, tesoura, cola e apontador.

e) As meninas devem ter a roupa de balé e os meninos a
roupa de caratê.
f) No dia da aula de educação física é obrigatório o uso de
tênis.

Apostilas – SISTEMA ARI DE SÁ
 A distribuição do material (apostilas) do SISTEMA
ARI DE SÁ será feita pelo Colégio
Início das aulas:
 25 de janeiro de 2021
Horário de aula período da manhã e tarde:
 Vide Cartilha de Orientação aos Pais
Uniforme
 Vide www.colegiocristoreipp.com.br (link “Uniforme”)

