ENSINO INTEGRAL I com Inglês
PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E 1o ANO DO EF
~ INFORMATIVO E LISTA DE MATERIAL 2018
INÍCIO DO INTEGRAL EM 01/02/2018, 5a FEIRA, DAS 7h ÀS 18h30min
~ Nossa acolhida será de 7h às 7h50min diariamente.
~ Em seguida teremos o lanche da manhã de acordo com o cardápio elaborado pela Nutricionista e enviado para casa com
antecedência, assim como o cardápio do almoço.
~ O lanche do horário Regular de estudo, turno da tarde, deve ser trazido de casa ou comprado na cantina.
~ As atividades recreativas e pedagógicas serão realizadas conforme horário disponibilizado na primeira semana de aula.
~ A saída do Integral será às 18h30min com tolerância de atraso de 20 minutos. Após tolerância, será cobrada multa de R$40,00 por
cada fração de 20 minutos, por aluno.
UNIFORME: O uniforme utilizado pelos alunos do Integral é o mesmo usado no horário Regular de estudo. Não serão permitidas
outras roupas que não sejam o uniforme do colégio.
UNIFORME DO CURSO LIVRE: Para cada modalidade, o aluno deverá trazer no dia, o uniforme adequado para a sua prática.
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL PARA A EXTENSÃO DE INGLÊS: início em 26/02. Os livros serão vendidos no colégio.
MATERNAL I

MATERNAL II

PRÉ I

PRÉ II

1o ANO EF

1 caderno de desenho, A4,
espiral, horizontal, 48 folhas

1 caderno de desenho, A4,
espiral, horizontal, 48 folhas

1 caderno de desenho, A4,
espiral, horizontal, 48 folhas

1 caderno de desenho, A4,
espiral, horizontal, 48 folhas

1 caderno de desenho, A4,
espiral, horizontal, 48 folhas

Livro Didático: R$101,90
JUST FOR LITTLE KIDS
GRUPO 3
Editora Positivo

Livro Didático: R$101,90
JUST FOR LITTLE KIDS
GRUPO 4
Editora Positivo

Livro Didático: R$101,90
JUST FOR LITTLE KIDS
GRUPO 5
Editora Positivo

Livro Didático: R$119,90
JUST FOR KIDS
1o ANO
Editora Positivo

-----

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL:
1 toalha de banho infantil – será enviada para casa todos os dias
1 fronha 30x40cm, 1 lençol e 1 manta – trazer às 2as feiras e serão enviados para casa às 6as feiras
2 sacos plásticos transparentes para armazenamento de roupas ou toalhas
1 bolsa organizadora de uso diário para os seguintes itens: roupa limpa, roupa suja e toalha
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL PARA FICAR NO COLÉGIO:
2 peças de roupa comum, com roupa íntima e meia, ensacadas, para qualquer eventualidade
1 travesseiro infantil 30x40cm
1 par de chinelos de borracha
1 bolsinha contendo escova de dente em caixinha higiênica, creme dental e toalhinha de mão, que será enviada para casa
às 6as feiras e o aluno deverá trazer outra às 2as feiras
1 bolsinha contendo sabonete líquido infantil, xampu infantil, condicionador infantil, 1 escova ou pente de cabelos
1 pacote de lenços umedecidos
1 repelente infantil indicado pelo Pediatra
1 copo ou caneca de plástico com tampa ou garrafinha de plástico tipo Squeeze até 300ml
MATERIAL DE USO COLETIVO PARA FICAR NO COLÉGIO:
2 revistas novas Coquetel Brincando e Aprendendo
2 revistas para recorte (usadas e em bom estado)
1 brinquedo pedagógico novo, próprio para a idade (encaixes de formas e cores, jogos de coordenação motora, fantoches)
1 brinquedo lúdico novo (fantasias, animais de borracha ou plástico, carrinhos de ferro ou plástico, panelinhas, instrumentos
musicais que não sejam de colocar na boca, bonecas, kit beleza como secador, ferramentas como serrote e martelo)
MATERIAL DE SALA DE AULA DE USO DIÁRIO:
Agenda Escolar do Colégio Nacional que deverá estar em poder do aluno desde o primeiro dia de aula (a agenda do Integral
será a mesma utilizada para o horário Regular)
1 caderno pequeno, com pauta, horizontal, 96 folhas (para alunos do Pré II e 1o ano EF)
2 lápis pretos HB (para alunos do Pré II e 1o ano EF)
2 potes com 500g de massa de modelar, indicamos a marca Soft por sua maciez e cores vivas
1 caixa de giz de cera com 12 cores (para alunos do Maternal I e Maternal II)
1 caixa de lápis de cor com 12 cores
1 caixa de caneta pilot com 12 cores
2 colas de 90gr
1 pacote de color set
1 pacote de papel sulfite A4 com 100 folhas, colorido ou branco
Observações importantes sobre o Material Escolar: 1) Prezar pela simplicidade dos materiais e evitar a compra de material com
personagens, que é mais caro e não traz qualquer benefício ao processo educativo das crianças; 2) Atenção quanto a qualidade na
aquisição dos materiais solicitados, pois produtos inferiores comprometem o andamento do trabalho e a concentração dos alunos
durante suas atividades; 3) Respeitar as medidas para as mochilas, cadernos e pastas, pois tais indicações compõem nossa
organização pedagógica; 4) Durante o ano letivo serão solicitados materiais específicos conforme o planejamento pedagógico; 5)
Sempre repor o material quando necessário ou solicitado; 6) Identificar com nome cada item do material escolar, peças do uniforme,
incluindo meias, tênis e roupas íntimas; 7) Entregar todo o material do Integral para as educadoras na primeira semana de aula.

