EDUCAÇÃO INFANTIL - MATERNAL I FASE I (1 A 2 ANOS)
- 01 foto 3 x 4 (atual)
- 01 foto 10X15 (atual)
- 01 mochila escolar (pequena)
- 02 cadernos pequenos para comunicação (capa dura)
- 01 pasta arquivo A3 com alça
- 01 fita adesiva scoth 2 cm (crepe)
- 01 jogo de canetinha jumbo (12 unidades)
- 02 cartelas de adesivo (livre)
- 01 caixa de cola colorida (6 unidades)
- 01 pincel brochura
- 01 tela para pintura 20x30
- 01 pacote de folhas creative paper (neon)
- 01 Travesseiro/fronha/lençol (com nome)
- 01 copo anti vazamento para ficar na escola
- 01 kit de talheres (colher + garfo) em inox/plástico
- 03 escovas de dente com protetor de cerdas (1 para cada trimestre)
- 01 creme dental sem flúor
- 01 pacote de lenço umedecido (para ficar na escola)
- 02 pacotes de lenço de papel
- 01 camiseta tamanho grande (para pintura)
- 01 caixa organizadora 10 litros (para uso pessoal – guardar itens de higiene como: fraldas, pomada para assadura, 1 pacote
de lenço umedecido)
- 01 livro de história (adequado para idade)
- 01 brinquedo livre para o uso coletivo (Sugestões meninos: bola, carrinhos.../Meninas: bonecas, panelinhas...)
- 01 pote de massinha de modelar (grande)
- 01 caixa de giz de cera com 6 unidades (grande)
- 02 tubos de cola branca 120 ml
- 01 pote de guache 250 ml (cor livre)
- 02 kits de roupa extra para ficar na mochila (camiseta, calça e meia)
KIT RESERVA PARA FICAR NA MOCHILA DO COLÉGIO
01 roupa e 01 calçado reserva (pode ser um chinelinho)
01 par de meias e 01 calcinha/cueca (não há necessidade de ser uniforme)
01 camiseta de pintura (tamanho grande/usada)
OBSERVAÇÕES:
 O material solicitado é de uso pessoal do aluno;
 Todos os materiais e Uniformes deverão conter o nome completo do aluno escrito com caneta permanente;
HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO:
 Período Integral: das 7h10min às 18h30min
 Educação Infantil: Período vespertino: das 13h20min às 17h20min
 Ensino Fundamental – séries iniciais ( 1º ao 5º ano): Período Vespertino - das 13h20min às 17h20min
 Ensino Fundamental – séries finais - ( 6º ao 9º ano) e Ensino Médio: Período Matutino - das 7h20min às 12h
UNIFORME
 O uso do uniforme escolar é obrigatório desde o 1º dia de aula, conforme o modelo PADRÃO DA ESCOLA (peças com a logomarca da
escola);
 O calçado deve ser tênis com solado impreterivelmente na cor branca;
 A Saia shorts, somente será permitida para as alunas da Educação Infantil e Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano);
 Os pais que forem adquirir novos uniformes para 2018 deverão fazê-lo somente nos estabelecimentos comerciais CREDENCIADOS pelo
Colégio Michel: Oficina dos Sonhos/ Malharia Mandli/Delicatta Uniformes/DudaLu Uniformes;
 Para o aluno do período matutino/vespertino que retornar ao Colégio no contra turno, será exigido apenas 01 peça do uniforme.

COLÉGIO MICHEL – ANO LETIVO DE 2018:
a) Período Integral - Da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental - Séries Iniciais;
b) Seguro Acidentes Pessoais - Os alunos matriculados para o ano letivo de 2018 estão segurados até 31/12/2018.
c) Ensino Fundamental Séries Finais:

Amplitude: Resolução de exercícios monitorados

Programas Interdisciplinares – Coaching Educacional

Reexplicar e Revisar (plantão de dúvidas) – Matemática (6ºs aos 9ºs anos) Química e Física (9ºs anos)

Aplicação de Simulados: Simulado Michel (6ºs aos 9ºs anos) e Simulado COC (9ºs anos)
d) Ensino Médio Integrado: Ministração do Conteúdo Programático: 50% do conteúdo no 1º ano; 50% do conteúdo no 2º ano; Revisão
de todo o conteúdo programático no 3º ano.
Programas que serão aplicados em todas as séries do Ensino Médio, para o aprofundamento ou fixação dos temas trabalhados em
sala de aula, a fim de preparação para os vestibulares e ENEM:

Reexplicar e Revisar (plantão de dúvidas) – Matemática, Química, Física e Gramática;

Programas Interdisciplinares – Oficina de Redação/ Coaching Educacional/ Sociologue: Sociologia com foco nos temas
abordados nos Vestibulares e ENEM;

Amplitude – Resolução de exercícios monitoradas
Carga Horária 1ºs e 2ºs anos do Ensino Médio

Terceirão Extensivo – 1000

Período Matutino – 30 aulas;
Período Vespertino:
04 aulas - Aplicação de Provas e Simulados

Período Matutino – 30 aulas;
Período Vespertino:
06 aulas – Disciplinas Curriculares
04 aulas - Aplicação de Provas e Simulado

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
- No dia 06/02/2018 (3ª feira) a partir das 7h10min: 1º dia de Aula e entrega de materiais para o Período Integral SOMENTE

da Educação Infantil;
- No dia 06/02/2018 (3ª feira) SOMENTE das 8h às 11h: Entrega dos materiais para todas as turmas da Educação Infantil

(local: hall de entrada);
- No dia 07/02/2018 (4ª feira) - 1º dia de aula para as turmas de Maternal I fase I, Maternal I fase II e Maternal II da Educação

Infantil;
- No dia 15/02/2018 (5ª feira) - 1º dia de aula para Período Integral (1º ao 5º ano – Ensino Fundamental), Educação Infantil (1ºs

e 2ºs Estágios), Ensino Fundamental Séries Iniciais, Ensino Fundamental Séries Finais e Ensino Médio;
OBS.: Para as turmas do Maternal I, Maternal II e 1ºs estágios haverá uma escala para o período de adaptação, que será divulgada
aos pais no dia da entrega dos materiais (06/02/2018).

EDUCAÇÃO INFANTIL - MATERNAL I FASE II (2 A 3 ANOS)
- 01 Pasta arquivo tamanho A4 com alça
- 02 cadernos pequenos com 96 folhas para comunicação entre o Colégio e a família
- 01 foto 3 x 4 (atual)
- 01 foto 10X15 (atual)
- 04 botões tamanho médio (cores diferentes)
- 01 caixa de lápis de cor tamanho jumbo
- 01 jogo educativo de madeira com peças grandes (ex: blocos de montar)
- 01 brinquedo livre (sugestão: jogo de panelinhas, carrinhos, fogão, bonecas, telefone...)
- 04 potes de massinha de modelar soft acrilex(150g)
- 01 livro de história infantil (capa dura)
- 01 pote de guache 250 ml (cor livre)
- 01 jogo de canetinha ponta grossa com 6 unidades
- 01 caixa de giz de cera com 12 unidades (grosso)
- 01 pincel nº 24
- 01 tela para pintura 20x30
- 02 cartelas de adesivo livre
- 01 caixa de cola colorida com 6 unidades
- 01 pacote de folhas creative paper (neon)
- 02 escovas de dente com protetor de cerdas (1 para cada trimestre)
- 01 creme dental sem flúor
- 02 embalagens de lenço umedecido
- 01 pente ou escova de cabelo
- 01 pacote de lenço de papel
- 01 camiseta de pintura (tamanho grande/usada)
- 05 miniaturas (carrinho, dinossauro ou animais)
KIT RESERVA PARA FICAR NA MOCHILA DO COLÉGIO
01 roupa e 01 calçado reserva (pode ser um chinelinho)
01 par de meias e 01 calcinha/cueca (não há necessidade de ser uniforme)
01 pacote de lenço umedecido + pomada para assadura
OBSERVAÇÕES:
 O material solicitado é de uso pessoal do aluno;
 Todos os materiais e Uniformes deverão conter o nome completo do aluno escrito com caneta permanente;
HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO:
 Período Integral: das 7h10min às 18h30min
 Educação Infantil: Período vespertino: das 13h20min às 17h20min
 Ensino Fundamental – séries iniciais ( 1º ao 5º ano): Período Vespertino - das 13h20min às 17h20min
 Ensino Fundamental – séries finais - ( 6º ao 9º ano) e Ensino Médio: Período Matutino - das 7h20min às 12h
UNIFORME
 O uso do uniforme escolar é obrigatório desde o 1º dia de aula, conforme o modelo PADRÃO DA ESCOLA (peças com a logomarca da
escola);
 O calçado deve ser tênis com solado impreterivelmente na cor branca;
 A Saia shorts, somente será permitida para as alunas da Educação Infantil e Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano);
 Os pais que forem adquirir novos uniformes para 2018 deverão fazê-lo somente nos estabelecimentos comerciais CREDENCIADOS pelo
Colégio Michel: Oficina dos Sonhos/ Malharia Mandli/Delicatta Uniformes/DudaLu Uniformes;
 Para o aluno do período matutino/vespertino que retornar ao Colégio no contra turno, será exigido apenas 01 peça do uniforme.

COLÉGIO MICHEL – ANO LETIVO DE 2018:
a) Período Integral - Da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental - Séries Iniciais;
b) Seguro Acidentes Pessoais - Os alunos matriculados para o ano letivo de 2018 estão segurados até 31/12/2018.
c) Ensino Fundamental Séries Finais:

Amplitude: Resolução de exercícios monitorados

Programas Interdisciplinares – Coaching Educacional

Reexplicar e Revisar (plantão de dúvidas) – Matemática (6ºs aos 9ºs anos) Química e Física (9ºs anos)

Aplicação de Simulados: Simulado Michel (6ºs aos 9ºs anos) e Simulado COC (9ºs anos)
d) Ensino Médio Integrado: Ministração do Conteúdo Programático: 50% do conteúdo no 1º ano; 50% do conteúdo no 2º ano; Revisão
de todo o conteúdo programático no 3º ano.
Programas que serão aplicados em todas as séries do Ensino Médio, para o aprofundamento ou fixação dos temas trabalhados em
sala de aula, a fim de preparação para os vestibulares e ENEM:

Reexplicar e Revisar (plantão de dúvidas) – Matemática, Química, Física e Gramática;

Programas Interdisciplinares – Oficina de Redação/ Coaching Educacional/ Sociologue: Sociologia com foco nos temas
abordados nos Vestibulares e ENEM;

Amplitude – Resolução de exercícios monitoradas
Carga Horária 1ºs e 2ºs anos do Ensino Médio

Terceirão Extensivo – 1000

Período Matutino – 30 aulas;
Período Vespertino:
04 aulas - Aplicação de Provas e Simulados

Período Matutino – 30 aulas;
Período Vespertino:
06 aulas – Disciplinas Curriculares
04 aulas - Aplicação de Provas e Simulado

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
- No dia 06/02/2018 (3ª feira) a partir das 7h10min: 1º dia de Aula e entrega de materiais para o Período Integral SOMENTE

da Educação Infantil;
- No dia 06/02/2018 (3ª feira) SOMENTE das 8h às 11h: Entrega dos materiais para todas as turmas da Educação Infantil

(local: hall de entrada);
- No dia 07/02/2018 (4ª feira) - 1º dia de aula para as turmas de Maternal I fase I, Maternal I fase II e Maternal II da Educação

Infantil;
- No dia 15/02/2018 (5ª feira) - 1º dia de aula para Período Integral (1º ao 5º ano – Ensino Fundamental), Educação Infantil (1ºs

e 2ºs Estágios), Ensino Fundamental Séries Iniciais, Ensino Fundamental Séries Finais e Ensino Médio;
OBS.: Para as turmas do Maternal I, Maternal II e 1ºs estágios haverá uma escala para o período de adaptação, que será divulgada aos
pais no dia da entrega dos materiais (06/02/2018).

EDUCAÇÃO INFANTIL - MATERNAL II (3 A 4 ANOS)
* O Livro Didático do Sistema COC de Ensino será entregue no início do Ano Letivo;
- 02 cadernos pequenos com 96 folhas para comunicação entre o Colégio e a família
- 01 foto 3 x 4 (atual)
- 01 foto 10X15 (atual)
- 01 fantoche (livre)
- 01 maleta com alça
- 01 jogo de lápis de cor Faber Castell jumbo 12 cores
- 01 pincel chato 81524 (grande)
- 01 tela para pintura 20x30
- 01 tesoura sem ponta
- 01 pacote de creative paper (neon)
- 01 pote de guache ACRILEX (cor livre)
- 02 cartelas de adesivo (livre)
- 01 lápis preto triangular grosso
- 05 unidades de botões (coloridos)
- 01 jogo educativo com peças grandes (blocos lógicos, quebra-cabeça...)
- 01 miniatura (carrinho, dinossauro ou animais)
- 01 brinquedo livre (sugestão: panelinhas, instrumentos, musicais, fogão, ferramentas de plásticos, carros,bonecas, telefone...)
- 04 potes de massinha de modelar soft (150g)
- 01 livro de história infantil cartonado (capa dura, de plástico ou de pano)
- 01 tubo de cola gliter ACRILEX (cor livre)
- 02 tubos de cola branca (120ml)
- 03 escovas de dente com protetor de cerdas (1 para cada trimestre)
- 01 creme dental sem flúor
- 01 pente ou escova de cabelo
- 01 garrafinha squeeze (para água)
- 03 embalagens de lenço umedecido
- 01 camiseta de adulto usada (para proteger o uniforme ao realizar pinturas)
KIT RESERVA PARA FICAR NA MOCHILA DO COLÉGIO
01 roupa e 01 calçado reserva (pode ser um chinelinho)
01 par de meias e 01 calcinha/cueca (não há necessidade de ser uniforme)
01 caixa de lenço de papel
OBSERVAÇÕES:
 O material solicitado é de uso pessoal do aluno;
 Todos os materiais e Uniformes deverão conter o nome completo do aluno escrito com caneta permanente;
HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO:
 Período Integral: das 7h10min às 18h30min
 Educação Infantil: Período vespertino: das 13h20min às 17h20min
 Ensino Fundamental – séries iniciais ( 1º ao 5º ano): Período Vespertino - das 13h20min às 17h20min
 Ensino Fundamental – séries finais - ( 6º ao 9º ano) e Ensino Médio: Período Matutino - das 7h20min às 12h
UNIFORME
 O uso do uniforme escolar é obrigatório desde o 1º dia de aula, conforme o modelo PADRÃO DA ESCOLA (peças com a logomarca da
escola);
 O calçado deve ser tênis com solado impreterivelmente na cor branca;
 A Saia shorts, somente será permitida para as alunas da Educação Infantil e Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano);




Os pais que forem adquirir novos uniformes para 2018 deverão fazê-lo somente nos estabelecimentos comerciais CREDENCIADOS pelo
Colégio Michel: Oficina dos Sonhos/ Malharia Mandli/Delicatta Uniformes/DudaLu Uniformes;
Para o aluno do período matutino/vespertino que retornar ao Colégio no contra turno, será exigido apenas 01 peça do uniforme.

COLÉGIO MICHEL – ANO LETIVO DE 2018:
a) Período Integral - Da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental - Séries Iniciais;
b) Seguro Acidentes Pessoais - Os alunos matriculados para o ano letivo de 2018 estão segurados até 31/12/2018.
c) Ensino Fundamental Séries Finais:
 Amplitude: Resolução de exercícios monitorados
 Programas Interdisciplinares – Coaching Educacional
 Reexplicar e Revisar (plantão de dúvidas) – Matemática (6ºs aos 9ºs anos) Química e Física (9ºs anos)
 Aplicação de Simulados: Simulado Michel (6ºs aos 9ºs anos) e Simulado COC (9ºs anos)
d) Ensino Médio Integrado: Ministração do Conteúdo Programático: 50% do conteúdo no 1º ano; 50% do conteúdo no 2º ano; Revisão
de todo o conteúdo programático no 3º ano.
Programas que serão aplicados em todas as séries do Ensino Médio, para o aprofundamento ou fixação dos temas trabalhados em
sala de aula, a fim de preparação para os vestibulares e ENEM:

Reexplicar e Revisar (plantão de dúvidas) – Matemática, Química, Física e Gramática;

Programas Interdisciplinares – Oficina de Redação/ Coaching Educacional/ Sociologue: Sociologia com foco nos temas
abordados nos Vestibulares e ENEM;

Amplitude – Resolução de exercícios monitoradas
Carga Horária 1ºs e 2ºs anos do Ensino Médio

Terceirão Extensivo – 1000

Período Matutino – 30 aulas;
Período Vespertino:
04 aulas - Aplicação de Provas e Simulados

Período Matutino – 30 aulas;
Período Vespertino:
06 aulas – Disciplinas Curriculares
04 aulas - Aplicação de Provas e Simulado

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
- No dia 06/02/2018 (3ª feira) a partir das 7h10min: 1º dia de Aula e entrega de materiais para o Período Integral SOMENTE da

Educação Infantil;
- No dia 06/02/2018 (3ª feira) SOMENTE das 8h às 11h: Entrega dos materiais para todas as turmas da Educação Infantil

(local: hall de entrada);
- No dia 07/02/2018 (4ª feira) - 1º dia de aula para as turmas de Maternal I fase I, Maternal I fase II e Maternal II da Educação

Infantil;
- No dia 15/02/2018 (5ª feira) - 1º dia de aula para Período Integral (1º ao 5º ano – Ensino Fundamental), Educação Infantil (1ºs e

2ºs Estágios), Ensino Fundamental Séries Iniciais, Ensino Fundamental Séries Finais e Ensino Médio;
OBS.: Para as turmas do Maternal I, Maternal II e 1ºs estágios haverá uma escala para o período de adaptação, que será divulgada aos
pais no dia da entrega dos materiais (06/02/2018).

EDUCAÇÃO INFANTIL - 1º ESTÁGIO (4 A 5 ANOS)
* O Livro Didático do Sistema COC de Ensino será entregue no início do Ano Letivo;
- 02 cadernos pequenos com 48 folhas para comunicação entre o Colégio e a família (capa dura)
- 01 foto 10x15 (atual)
- 01 foto 3 x 4 (atual)
- 01 penal contendo: 02 Lápis de escrever, 01 apontador e 01 borracha, tesoura sem ponta, 12 lápis de cor (finos)
- 01 pincel chato grande nº 24 (com nome)
- 01 tela para pintura 20x30
- 01 jogo de canetinha hidrocor com 6 unidades (ponta fina)
- 01 tubo de cola tenaz (120ml)
- 02 tubos de cola bastão pequeno (01 para ficar no penal)
- 04 potes de massinha de modelar soft (Acrilex 150g)
- 01 livro de história infantil com letras em formato caixa alta(de acordo com a idade)
- 01 brinquedo livre (sugestão: boneca, carrinho, médico, salão de beleza)
- 03 cartelas de adesivo (livre)
- 01 pacote de creative paper (neon)
- 01 pacote pequeno de peças PINOS MÁGICOS
- 01 pacote com letras emborrachadas do alfabeto (loja 1,99)
- 01 pacote com números emborrachados do alfabeto (loja 1,99)
- 01 pasta A4 polionda com nome (4cm de altura x 25 cm de comprimento)
- 01 caixa de giz de cera com 12 unidades (curtom)
- 03 escovas de dente com protetor de cerdas (1 para cada trimestre) com nome
- 01 creme dental sem flúor
- 01 embalagem de lenço umedecido
- 01 camiseta de pintura (usada) com nome
- 01 caixa de lenço de papel
KIT RESERVA PARA FICAR NA MOCHILA DO COLÉGIO
01 roupa e 01 calçado reserva (pode ser um chinelinho)
01 par de meias e 01 calcinha/cueca (não há necessidade de ser uniforme)
OBSERVAÇÕES:
 O material solicitado é de uso pessoal do aluno;
 Todos os materiais e Uniformes deverão conter o nome completo do aluno escrito com caneta permanente;
HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO:
 Período Integral: das 7h10min às 18h30min
 Educação Infantil: Período vespertino: das 13h20min às 17h20min
 Ensino Fundamental – séries iniciais ( 1º ao 5º ano): Período Vespertino - das 13h20min às 17h20min
 Ensino Fundamental – séries finais - ( 6º ao 9º ano) e Ensino Médio: Período Matutino - das 7h20min às 12h

UNIFORME
 O uso do uniforme escolar é obrigatório desde o 1º dia de aula, conforme o modelo PADRÃO DA ESCOLA (peças com a logomarca da
escola);
 O calçado deve ser tênis com solado impreterivelmente na cor branca;
 A Saia shorts, somente será permitida para as alunas da Educação Infantil e Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano);
 Os pais que forem adquirir novos uniformes para 2018 deverão fazê-lo somente nos estabelecimentos comerciais CREDENCIADOS pelo
Colégio Michel: Oficina dos Sonhos/ Malharia Mandli/Delicatta Uniformes/DudaLu Uniformes;
 Para o aluno do período matutino/vespertino que retornar ao Colégio no contra turno, será exigido apenas 01 peça do uniforme.

COLÉGIO MICHEL – ANO LETIVO DE 2018:
a) Período Integral - Da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental - Séries Iniciais;
b) Seguro Acidentes Pessoais - Os alunos matriculados para o ano letivo de 2018 estão segurados até 31/12/2018.
c) Ensino Fundamental Séries Finais:
 Amplitude: Resolução de exercícios monitorados
 Programas Interdisciplinares – Coaching Educacional
 Reexplicar e Revisar (plantão de dúvidas) – Matemática (6ºs aos 9ºs anos) Química e Física (9ºs anos)
 Aplicação de Simulados: Simulado Michel (6ºs aos 9ºs anos) e Simulado COC (9ºs anos)
d) Ensino Médio Integrado: Ministração do Conteúdo Programático: 50% do conteúdo no 1º ano; 50% do conteúdo no 2º ano; Revisão
de todo o conteúdo programático no 3º ano.
Programas que serão aplicados em todas as séries do Ensino Médio, para o aprofundamento ou fixação dos temas trabalhados em
sala de aula, a fim de preparação para os vestibulares e ENEM:

Reexplicar e Revisar (plantão de dúvidas) – Matemática, Química, Física e Gramática;

Programas Interdisciplinares – Oficina de Redação/ Coaching Educacional/ Sociologue: Sociologia com foco nos temas
abordados nos Vestibulares e ENEM;

Amplitude – Resolução de exercícios monitoradas
Carga Horária 1ºs e 2ºs anos do Ensino Médio

Terceirão Extensivo – 1000

Período Matutino – 30 aulas;
Período Vespertino:
04 aulas - Aplicação de Provas e Simulados

Período Matutino – 30 aulas;
Período Vespertino:
06 aulas – Disciplinas Curriculares
04 aulas - Aplicação de Provas e Simulado

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
- No dia 06/02/2018 (3ª feira) a partir das 7h10min: 1º dia de Aula e entrega de materiais para o Período Integral SOMENTE da

Educação Infantil;
- No dia 06/02/2018 (3ª feira) SOMENTE das 8h às 11h: Entrega dos materiais para todas as turmas da Educação Infantil

(local: hall de entrada);
- No dia 07/02/2018 (4ª feira) - 1º dia de aula para as turmas de Maternal I fase I, Maternal I fase II e Maternal II da Educação

Infantil;
- No dia 15/02/2018 (5ª feira) - 1º dia de aula para Período Integral (1º ao 5º ano – Ensino Fundamental), Educação Infantil (1ºs e

2ºs Estágios), Ensino Fundamental Séries Iniciais, Ensino Fundamental Séries Finais e Ensino Médio;
OBS.: Para as turmas do Maternal I, Maternal II e 1ºs estágios haverá uma escala para o período de adaptação, que será divulgada aos
pais no dia da entrega dos materiais (06/02/2018).

EDUCAÇÃO INFANTIL - 2º ESTÁGIO (5 A 6 ANOS)
* O Livro Didático do Sistema COC de Ensino será entregue no início do Ano Letivo;
- 02 cadernos pequenos de capa dura (espiral) com 96 folhas para comunicação entre o Colégio e família
- 01 foto 3 x 4 (atual)
- 01 foto 10X15 horizontal (atual)
- 01 jogo de canetinhas hidrocor com 12 unidades (ponta fina)
- 01 caixa de lápis de cor com 12 unidades
- 01 caderno 96 folhas (espiral) universitário (grande) capa dura
- 01 pacote de folhas criative paper (neon)
- 01 tesourinha sem ponta
- 04 potes de massinha de modelar soft acrilex (150g)
- 02 tubos de cola tenaz (120ml)
- 03 unidades de cola colorida tridimensional (cores variadas)
- 02 colas bastão (pequena)
- 01 fita adesiva Scoth 2cm (crepe)
- 03 cartelas de adesivo (livre)
- 01 penal (que caiba lápis de cor e canetinhas) com 2 ou mais divisórias
- 02 lápis de escrever, 01 borracha, 01 apontador (com aparador)
- 01 pasta plástica arquivo com elástico (fina)
- 01 jogo educativo para a idade (5 anos), sugestão: blocos lógicos, tangram de madeira, cubo chinês, quebra cabeça 100 peças)
- 01 brinquedo (boneca, carrinho, loucinhas, médico, salão de beleza, miniaturas) para deixar na escola
- 01 livro de história infantil com letras em formato caixa alta(de acordo com a idade)
- 01 pincel (nº 12)
- 01 tela para pintura 20x30
- 03 escovas de dente com protetor de cerdas (1 para cada trimestre)
- 02 cremes dentais sem flúor
- 01 caixa de lenço de papel
- 02 pacotes de lenço umedecidos
- 01 camiseta de pintura com nome (usada)
OBSERVAÇÕES:
 O material solicitado é de uso pessoal do aluno;
 Todos os materiais e Uniformes deverão conter o nome completo do aluno escrito com caneta permanente
HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO:
 Período Integral: das 7h10min às 18h30min
 Educação Infantil: Período vespertino: das 13h20min às 17h20min
 Ensino Fundamental – séries iniciais ( 1º ao 5º ano): Período Vespertino - das 13h20min às 17h20min
 Ensino Fundamental – séries finais - ( 6º ao 9º ano) e Ensino Médio: Período Matutino - das 7h20min às 12h
UNIFORME
 O uso do uniforme escolar é obrigatório desde o 1º dia de aula, conforme o modelo PADRÃO DA ESCOLA (peças com a logomarca da
escola);
 O calçado deve ser tênis com solado impreterivelmente na cor branca;
 A Saia shorts, somente será permitida para as alunas da Educação Infantil e Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano);
 Os pais que forem adquirir novos uniformes para 2018 deverão fazê-lo somente nos estabelecimentos comerciais CREDENCIADOS pelo
Colégio Michel: Oficina dos Sonhos/ Malharia Mandli/Delicatta Uniformes/DudaLu Uniformes;
 Para o aluno do período matutino/vespertino que retornar ao Colégio no contra turno, será exigido apenas 01 peça do uniforme.

COLÉGIO MICHEL – ANO LETIVO DE 2018:
a) Período Integral - Da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental - Séries Iniciais;
b) Seguro Acidentes Pessoais - Os alunos matriculados para o ano letivo de 2018 estão segurados até 31/12/2018.
c) Ensino Fundamental Séries Finais:
 Amplitude: Resolução de exercícios monitorados
 Programas Interdisciplinares – Coaching Educacional
 Reexplicar e Revisar (plantão de dúvidas) – Matemática (6ºs aos 9ºs anos) Química e Física (9ºs anos)
 Aplicação de Simulados: Simulado Michel (6ºs aos 9ºs anos) e Simulado COC (9ºs anos)
d) Ensino Médio Integrado: Ministração do Conteúdo Programático: 50% do conteúdo no 1º ano; 50% do conteúdo no 2º ano; Revisão
de todo o conteúdo programático no 3º ano.
Programas que serão aplicados em todas as séries do Ensino Médio, para o aprofundamento ou fixação dos temas trabalhados em
sala de aula, a fim de preparação para os vestibulares e ENEM:

Reexplicar e Revisar (plantão de dúvidas) – Matemática, Química, Física e Gramática;

Programas Interdisciplinares – Oficina de Redação/ Coaching Educacional/ Sociologue: Sociologia com foco nos temas
abordados nos Vestibulares e ENEM;

Amplitude – Resolução de exercícios monitoradas
Carga Horária 1ºs e 2ºs anos do Ensino Médio

Terceirão Extensivo – 1000

Período Matutino – 30 aulas;
Período Vespertino:
04 aulas - Aplicação de Provas e Simulados

Período Matutino – 30 aulas;
Período Vespertino:
06 aulas – Disciplinas Curriculares
04 aulas - Aplicação de Provas e Simulado

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
- No dia 06/02/2018 (3ª feira) a partir das 7h10min: 1º dia de Aula e entrega de materiais para o Período Integral SOMENTE da

Educação Infantil;
- No dia 06/02/2018 (3ª feira) SOMENTE das 8h às 11h: Entrega dos materiais para todas as turmas da Educação Infantil

(local: hall de entrada);
- No dia 07/02/2018 (4ª feira) - 1º dia de aula para as turmas de Maternal I fase I, Maternal I fase II e Maternal II da Educação

Infantil;
- No dia 15/02/2018 (5ª feira) - 1º dia de aula para Período Integral (1º ao 5º ano – Ensino Fundamental), Educação Infantil (1ºs

e 2ºs Estágios), Ensino Fundamental Séries Iniciais, Ensino Fundamental Séries Finais e Ensino Médio;
OBS.: Para as turmas do Maternal I, Maternal II e 1ºs estágios haverá uma escala para o período de adaptação, que será divulgada aos
pais no dia da entrega dos materiais (06/02/2018).

