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AGENDA ESCOLAR 2018
MATERNAL II
1. RELAÇÃO DO MATERIAL ESCOLAR:
01 resma de papel ofício A4
02 tubos de tinta relevo
03 caixas de lápis cera (grande)
04 tubos de tinta plástica
02 folhas de papel nacarado
05 tubos de cola colorida
02 tubos tintas para tecido
03 tintas guaches
02 cartolinas guache

02 tubos cola isopor grande
02 colas branca grande
02 folhas de papel camurça
02 folhas de papel celofane
03 folhas de emborrachado
02 cartolinas carmen
02 cartolinas comuns
02 fitas crepe largas
02 folha de papel 40kg

03 folhas de papel crepom (cores variadas)
02 pincéis atômicos
03 caixas de massa de modelar
01 folha de papel madeira
01 pacote de papel criativo
02 cartolinas onduladas
02 folhas de papel laminado
02 durex coloridos 12x10
02 folhas emborrachado com gliter

A entrega do material de uso coletivo deverá ocorrer no dia 31 de janeiro (quarta-feira) durante o
horário em que o aluno for estudar.

2. UNIFORME ESCOLAR - USO OBRIGATÓRIO A PARTIR DE 1º DE FEVEREIRO – QUINTA-FEIRA:
• Blusa branca da diária Cristo Rei;
• Short azul tactel Cristo Rei;
• Tênis azul ou preto e meias brancas.
Obs.: Não é permitido o uso de boné ou similar.
• LOCAIS DE AQUISIÇÃO:
- Meta Fardamentos: Rua Desemb. Barreto Cardoso, 160 – Gruta de Lourdes. Tel.: 3241.3008
- Grif Fardas:
Rua Ângelo Neto, 35 – Farol. Tel.: 3336.7988 – 9976.8495

3. HORÁRIO ESCOLAR:
Turno Matutino:
Entrada - 7h
Saída - 11h
Turno Vespertino:
Entrada - 13h
Saída - 17h
Tolerância de entrada no Colégio:
• Turno Matutino: até as 7h30;
• Turno Vespertino: até as 13h30.
Recomendações importantes:
 Sobre o horário de saída da Educação Infantil e Ensino Fundamental (1º ao 5º ano):
- Apanhe seu filho na hora determinada pelo Colégio;
- Após a tolerância, o(a) aluno(a) somente terá acesso ao Colégio acompanhado dos pais;
- Somente os pais ou pessoas autorizadas e conhecidas podem apanhar o aluno no Colégio.

4. INÍCIO DO ANO LETIVO:
Dia 1º de fevereiro (quinta-feira).

5. MATERIAL DIDÁTICO DE USO PESSOAL:
01 agenda escolar;
01 colônia;
01 jogo pedagógico;
01 pente;
01 pincel para pintura;
01 apontador.

02 pastas com elástico;
01 escova de dente com protetor;
02 caixas de lápis de cor (madeira);
01 copo (colocar o nome da criança);
02 cadernos de desenho (grande e grosso);

02 caixas de hidrocor;
01 muda de roupinha;
01 tela para pintura 20x30 cm;
01 almofada pequena;
01 livro de história, de acordo com a faixa etária;

6. RELAÇÃO DOS LIVROS DIDÁTICOS:
•

LINGUAGEM:
Marcha Criança. Vol 1 – Integrado. Edição Atualizada.
Autores: Maria Teresa e Armando Coelho.
Editora Scipione.
Todo material deve ser encapado e identificado, em sua parte externa, com o nome do(a) aluno(a).

