
 
 

EDUCAÇÃO INFANTIL  - JARDIM 5 (5 A 6 ANOS) 
 

No ano letivo de 2019 o Colégio Michel irá trabalhar com as turmas de Maternal 3, Jardim 4 e Jardim 5, um Projeto Anual Sócio 
Emocional com o Material LIV (Laboratório Inteligência de Vida). O LIV trabalha com competências sociais e emocionais, que 
se desdobram em atitudes, valores e comportamentos que podem ser aprendidos e experimentados na relação com o outro e 
com o espaço, seja na escola, na cidade ou na família. 
 
Obs.: O material encontra-se à venda na Livraria HOBBY MANIA, próxima à Escola. O(a) estudante deverá tê-lo em mãos desde 
o 1º dia de aula. 
 
MATERIAL PESSOAL DO ALUNO 
- 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  
- 02 cadernos 96 folhas (espiral) universitário (grande) capa dura  
- 01 pacote de folhas criative paper  
- 01 tesourinha sem ponta 
- 04 potes de massinha de modelar soft acrilex (150g) 
- 02 tubos de cola tenaz (110ml)  
- 01 pasta com 100 plásticos 
- 02 colas bastão (pequena) 
- 01 caixa de giz de cera 
- 01 pacote de letras/números (EVA) 
- 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 de 5 anos (sugestão: pinos mágicos) 
- 01 brinquedo usado (sugestão meninas: polly, barbie, frutinhas/ sugestão meninos: dinossauros, carrinhos, miniaturas) 
- 01 kit dinheirinho 
- 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 embalagens de lenço umedecidos 
- 01 camiseta (usada) para aulas de pintura 

 
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: 

 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,  (no solado deverá ter a especificação que não marca o piso das quadras); 

  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 2019 deverão fazê-lo nos estabelecimentos comerciais CREDENCIADOS pelo Colégio 
Michel: Delicatta Uniformes/ DudaLu Uniformes/ Malharia Mandli/ Oficina dos Sonhos; 

 Para o aluno do período matutino/vespertino que retornar ao Colégio no contra turno, será exigido 01 peça do uniforme.  
 
COLÉGIO MICHEL – ANO LETIVO DE 2019: 

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 2019 estão segurados até 31/12/2019; 
c) Educação Infatil: No ano letivo de 2019 haverá inclusão de aulas de Libras para as turmas de Jardim 5; 
d) Ensino Fundamental Séries Finais: 
 Reexplicar e Revisar (plantão de dúvidas) – Laboratório de Interpretação e Matemática (6ºs aos 9ºs anos) Química e Física (9ºs anos)  
 Oficina de Redação – 9os anos  
 Aplicação de Simulados: Simulado Michel (6ºs aos 9ºs anos) e Simulado COC (9ºs anos) 
 Empreendedorismo e Projeto de Vida (Eixos de Conhecimento abordados na disciplina de Ensino Religioso): Autoconhecimento e 

 Inteligência emocional; Escolhas Profissionais; Empreendedorismo e Mercado de Trabalho; Educação Financeira; 
e) 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. 
 Serão aplicados programas em todas as séries do Ensino Médio, para o aprofundamento ou fixação dos temas trabalhados em sala 

de aula, afim de preparação para os vestibulares e ENEM. 
- Inclusão da Disciplina de Empreendedorismo e Projeto de Vida na Grade Curricular (Eixos de Conhecimento abordados:     
Autoconhecimento e Inteligência emocional; Escolhas Profissionais; Mercado de trabalho e Educação Financeira); 
- Reexplicar e Revisar (plantão de dúvidas) – Matemática, Química, Física e Gramática; 

 Programas Interdisciplinares: Oficina de Redação; Aprofundamento: Resolução de exercícios monitorados com a presença dos 
  professores; Aplicação de Ciclos de Simulados: Simulado Michel/ COC – com foco em ENEM e outros. 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

Carga Horária 1ºs e 2ºs anos 
Ensino Médio 

Terceirão Extensivo  

Período Matutino – 30 aulas; Período Matutino – 30 aulas; 

Período Vespertino: 
04 aulas - Aplicação de Provas e Simulados 

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

 
DATAS E INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 
- 05/02/2019 (3ª feira): Entrega dos materiais para todas as turmas da Educação Infantil regular e Período Integral (Local: hall de entrada, 
SOMENTE das 8h às 11h);  
 
- 06/02/2019 (4ª feira): 1º dia de aula do Período Integral da Educação Infantil e Período Integral do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano), à 
partir das 07h10min; (neste mesmo dia haverá entrega dos materiais para o Período Integral do Ensino Fundamental - 1º ao 5º ano); 
- 06/02/2019 (4ª feira): 1º dia de aula para as turmas de Maternal 1, Maternal 2 e Maternal 3 da Educação Infantil; 
 
- 11/02/2019 (2º feira): 1º dia de aula para Educação Infantil turmas de Jardim 4 e Jardim 5 (crianças de 4 e 5 anos); 
- 11/02/2019 (2º feira): 1º dia de aula para o Ensino Fundamental Séries Iniciais (1º ao 5º ano); 
- 11/02/2019 (2º feira): 1º dia de aula para o Ensino Fundamental Séries Finais ( 6º ao 9º ano) e Ensino Médio; 
 
OBS.: Para as turmas do Maternal 1, Maternal 2, Maternal 3 e Jardim 4 da Educação Infantil haverá uma escala de horários de atendimento 
para o período de adaptação, que será divulgada aos pais no dia da entrega dos materiais (05/02/2019). 
Solicitamos que os materiais dos estudantes que frequentam o Período Integral e Regular sejam entregues em embalagens separadas e 
devidamente identificadas (nome do aluno e Série fora da embalagem). 


