EDUCAÇÃO INFANTIL - JARDIM 4 (4 A 5 ANOS)
 O material solicitado nesta lista é de uso pessoal do estudante.

- Material LIV (Laboratório Inteligência de Vida): (Este livro deverá ser adquidido na Livraria HOBBY MANIA, próxima à Escola. O
estudante deverá tê-lo em mãos desde o 1º dia de aula).
- 02 cadernos pequenos com 48 folhas para comunicação entre o Colégio e a família (capa dura)
- 01 pasta arquivo com 100 plásticos
- 01 caderno de desenho com 96 folhas
- 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)
- 05 unidades de botões coloridos
- 01 jogo de canetinha hidrocor com 12 unidades (ponta fina)
- 02 tubos de cola tenaz (110ml)
- 02 tubos de cola bastão (35g)
- 03 potes de massinha de modelar soft (Acrilex 150g)
- 01 quebra-cabeça (quantidade de peças livre)
- 01 brinquedo livre já usado (sugestão: bonecas, super heróis)
- 01pacote de miniaturas (dinossauros, carrinhos, objetos de casinha ou bonecas pequenas)
- 02 cartelas de adesivo (livre)
- 01 pacote de creative paper (neon)
- 01 pacote com letras emborrachadas do alfabeto (loja 1,99)
- 01 pacote com números emborrachados (loja 1,99)
- 03 escovas de dente com protetor de cerdas (1 para cada trimestre) com nome
- 01 creme dental sem flúor
- 02 embalagens de lenço umedecido
- 01 camiseta de pintura (usada) para aula de pintura
- 01 revista usada
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)
OBSERVAÇÃO:
 Todos os materiais deverão conter o nome completo do aluno escrito com caneta permanente;
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);
 O Uniforme deverá ser adquirido nos estabelecimentos comerciais CREDENCIADOS pelo Colégio Michel: Delicatta Uniformes/ Malharia
Mandli (Comercializados também pela Papelaria Hobby Mania)/ Oficina dos Sonhos;
 Para o aluno do período matutino/vespertino que retornar ao Colégio no contra turno, será exigido o uso do uniforme completo.

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO:
 Período Integral: 7h10min às 18h30min;
 Educação Infantil: 13h20min às 17h20min;
 Ensino Fundamental – séries iniciais (1º ao 5º ano): 13h20min às 17h20min;
 Ensino Fundamental – séries finais ( 6º ao 9º ano): 7h20min às 11h50min;
 Ensino Médio: Período Matutino - 7h20min às 11h50min e Período Vespertino - 13h20min às 17h30min conforme quadro exposto no
Edital de Matrículas 2021.
INÍCIO DAS AULAS:
EDUCAÇÃO INFANTIL
a) 03/02/2021 (4ª feira): Entrega dos materiais para todas as turmas da Educação Infantil regular e Período Integral (Local: hall de entrada,
SOMENTE das 13h20 às 16h);
b) 04/02/2021 (6ª feira): Início de aula para as turmas de Maternal 1 (1 a 2 anos), Maternal 2 (2 a 3 anos) e Maternal 3 (3 a 4 anos) da
Educação Infantil (das 13h20 às 15h);
c) 08/02/2021 (2ª feira): Início de aula para as turmas de Jardim 4 (4 a 5 anos) e Jardim 5 (5 a 6 anos), das 13:20h às 17:20h
d) 08/02/2021 (2ª feira): Início de aula para o Período Integral, das 07:10 às 18:30h.
IMPORTANTE: Todo material do Período Integral deverá ser separado do material do Período Vespertino em duas sacolas/caixas
distintas.

“A Divina Providência proveu e proverá sempre!”

