LISTA DE MATERIAIS – PERÍODO INTEGRAL 1º AO 5º ANO
- 01 rolo de papel toalha rolo
- 01 roupa de reserva (com nome) para o período integral (deixar diariamente na mochila)
- 01 travesseiro com fronha (com nome)
- 01 lençol infantil (com nome)
- 03 cremes dentais (com nome)
- 03 escovas de dente com capa protetora (com nome)
- 01 escova de cabelo (com nome)
- 01 pote plástico médio com tampa (para guardar objetos)
- 01 cola dimensional (qualquer cor)
- 02 tubos de cola branca (120ml)
- 02 embalagens de lenços umedecidos (com nome)
- 01 jogo educativo (de acordo com a idade)
- 01 pote de massinha de modelar soft (150g)
- 01 pote de guache (qualquer cor)
- 01 caderno brochura 48 folhas
- 01 jogo de caneta hidrocor (12 cores)
- 01 revista usada para recorte
- 01 livro infantil (de acordo com a idade)
- 03 gibis novos
- 01 caixa de lápis de cor (24 cores)
- 02 pacotes de creative paper (neon)
- 01 rolo de sacos plásticos
- 01 pacote de borrachinhas para cabelos (meninas)
01 penal completo: (poderá ser utilizado o penal do turno vespertino)
01 lápis de escrever
01 borracha
01 tesoura sem ponta
01 apontador com reservatório
SUGESTÃO:
Orientamos que evitem comprar cadernos de capa dura e fichários. Os cadernos de capa dura contribuem para aumentar o
peso da mochila prejudicando a saúde, e os fichários dificultam a organização do aluno.
OBSERVAÇÃO:
- Todos os materiais deverão conter o nome completo do aluno escrito com caneta permanente;
- O material solicitado é de uso pessoal do aluno.
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).

