340777

5. REUNIÕES COM OS PAIS DE ALUNOS
Apresentação de professores e coordenadoras, informações e palestra
com tema educacional, de acordo com a faixa etária dos alunos.
CHRISTUS SILVA PAULET
Reunião
de Pais

Educação Integral
(Infantil 2 ao 1o ano/EF)

 10 de janeiro (5a feira)  17 horas

Educação Integral
(2o ao 7o ano/EF)
Infantil 1 ao 4o ano/EF

 10 de janeiro (5a feira)  18 horas

Teatro Arena

 10 de janeiro (5a feira)  19 horas

Entrega de Material – com visita ao  11 de janeiro (6a feira) – Horário de aula do aluno
Colégio

CHRISTUS DIONÍSIO TORRES
Reunião
de Pais

Infantil 1 ao 4o Ano/EF

 10 de janeiro (5a feira)  18h30min

Educação Integral

 10 de janeiro (5a feira)  20 horas

Teatro Paurillo
Barroso

Entrega de Material – com visita ao  11 de janeiro (6a feira) – Horário de aula do aluno
Colégio

CHRISTUS PARQUELÂNDIA
Reunião
de Pais

Infantil 1 e 2
Infantil 3 ao 4o ano/EF
Educação Integral

 14 de janeiro (2a feira)
 15 de janeiro (3a feira)
 15 de janeiro (3a feira)

 18 horas
 18 horas
 19 horas

Auditório
Parquelândia 1

 15 de janeiro (3a feira)
Entrega de Material – com visita
ao Colégio

Infantil 1 e 2
 16 de janeiro (4a feira)

Horário de aula do aluno

Infantil 3 ao 4o ano/EF

CHRISTUS UNIDADE SUL
Reunião
de Pais

Infantil 1 e 2
Educação Integral
(Infantil 1 e 2)
Infantil 3 ao 4o ano/EF
Educação Integral
(Infantil 3 ao 6o ano/EF)

 11 de janeiro (6a feira)  17 horas
 11 de janeiro (6a feira)  17 horas
 16 de janeiro (4a feira)  18 horas

Teatro São
Bento

 16 de janeiro (4a feira)  18 horas
 14 de janeiro (2a feira)

Entrega de Material – com visita
ao Colégio

Infantil 1 e 2
 18 de janeiro (6a feira)

Horário de aula do aluno

Infantil 3 ao 4o ano/EF

CHRISTUS BENFICA
Reunião
de Pais

Educação Infantil ao
4o ano/EF

 10 de janeiro (5a feira)  19h30min

Sala
Auditório 1

Entrega de Material – com visita ao  11 de janeiro (6a feira) – Horário de aula do aluno
Colégio
a

1 EUCARISTIA
o

o

a
 Dia 24/01 (5 feira) – 19 horas  do 4 ano ao 9 ano EF –

Teatro São Bento
(CHRISTUS SUL)

Teatro Arena
o
o
a
 Dia 25/01 (6 feira) – 19 horas  do 4 ano ao 9 ano EF – Aldeota (CHRISTUS
SP e BS)
o

o

o

o

o

o

a
 Dia 28/01 (2 feira) – 19 horas  do 4 ano ao 9 ano EF –

Sala Auditório 1
(CHRISTUS
BENFICA)
Auditório
Parquelândia 1

a
 Dia 29/01 (3 feira) – 19 horas  do 4 ano ao 9 ano EF –

a
 Dia 30/01 (4 feira) – 19 horas  do 4 ano ao 9 ano EF –

Teatro Paurillo
Barroso
(CHRISTUS DT)
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 DIVERSOS

Lista de Material Escolar 2019
INFANTIL 3 (Crianças de 3 anos)

OBS.: TODO ESTE MATERIAL ESCOLAR DEVERÁ SER IDENTIFICADO COM O
NOME COMPLETO DA CRIANÇA

ESTE MATERIAL É INDISPENSÁVEL PARA UM BOM RENDIMENTO.

 01 caderno de desenho grande (96 folhas)
 01 estojo contendo os seguintes materiais:
 01 caixa de lápis de cor (jumbo) com apontador – 12 cores
 02 lápis (jumbo) e 02 lápis comuns
 01 borracha e 01 pincel chato grosso no 14
 01 tesoura inoxidável, sem ponta – Nome da criança gravado
 01 rolo para pintura de espuma – poliéster – 5 cm de largura
 01 jogo pedagógico (alinhavo, quebra-cabeça, encaixe, memória etc.) de
plástico ou madeira
 01 esteira ou lona em tamanho suficiente para a criança deitar-se
 04 revistas com gravuras bem coloridas para trabalhos de recorte
 01 jogo de letras (alfabeto) – emborrachadas – tamanho 10 cm
 01 jogo de números emborrachados.
 01 bolsa de plástico para roupa molhada (tamanho pequeno)
 01 par de sandálias de borracha ou plástico (para banho)
 01 roupa para banho e 01 roupão
 01 toalha infantil pequena, para mãos
 01 avental de plástico
 03 cuecas (meninos)
 03 calcinhas (meninas)
 03 conjuntos de short e camiseta – Identificação
(Modelo especial – Logomarca do Colégio)
 01 mochila – tamanho médio (Trazer no 1o dia de aula)
 01 copo inoxidável dentro de um depósito plástico individual, de acordo com o
tamanho do copo – Nome gravado
 01 lancheira contendo guardanapo de pano (trazer no 1o dia de aula)
 01 bolsinha com pente ou escova para cabelo
 01 nécessaire contendo o material para higiene pessoal abaixo discriminado:
 01 escova para dentes em estojo plástico
 02 sabonetes líquidos infantis – 200 ml
 02 shampoos infantis – 200 ml
 01 condicionador infantil – 200 ml
 01 colônia infantil – 200 ml
 01 creme dental – infantil (ver nota 1) – sem flúor
Atenção: Cabe à família escolher qual é o tipo de marca e qualidade dos produtos
de higiene, de tal forma que os mesmos atendam às necessidades do aluno.
Nota 1: Item não obrigatório. No entanto, àquelas famílias que desejarem
higiene específica, recomenda-se o item.

A LOJINHA DO COLÉGIO FUNCIONARÁ EM TODAS AS SEDES, DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA DAS 7H ÀS 14H, A PARTIR DE 04/12/2018.
PARA MAIS INFORMAÇÕES: (85) 3277.1515

O RESPONSÁVEL TAMBÉM PODERÁ ADQUIRIR OS MATERIAIS EM OUTRAS LIVRARIAS*.
* HÁ MATERIAIS PRODUZIDOS PELO PRÓPRIO COLÉGIO.

 LIVROS DIDÁTICOS
CÓD. QUANT.
7040 [

] Agendinha CHRISTUS 2019

0301 [

] Toni Itinerários 1 (Parte 1 e 2) – Ed. FTD

0302 [

] Crescendo no Amor – CHRISTUS – INFANTIL 3 –
(À venda no Colégio)
] The little mermaid – Marcela Grez – Girassol

0303 [
0304 [
0305 [

0306 [

] Um amor de confusão – Dulce Rangel – Ed. Moderna
] Coleção Era uma vez – Ed. FTD
– A Bela Adormecida
– Chapeuzinho Vermelho
– A Cigarra e a Formiga
– O Corvo e a Raposa
– A gata Borralheira
– A Lebre e a Tartaruga
– O Patinho Feio
– O Rato do campo e o Rato da cidade
– O Rato e o Leão
– Os três Porquinhos
] Coleção Quero-Quero – Claudio Fragata – Quinteto
Editorial
– O jabuti que sabia de tudo
– Mamãe gata e seus pintinhos
– Tingo, o coelho corajoso
– Pinduca faz um amigo

0307 [

] Coleção Bicho do Mato – Mary França e Eliardo França –
Ed. Global
– A Cabra
– O Jabuti na roça

0308 [

] Cadê o Sol? – Vera Lúcia Dias e Romont Willy – Cortez
Editora
] O Manto Vermelho do Rei – Jonas Ribeiro – Cortez Editora
] Coleção Toc Toc – Liliana Iacocca – Ed. Ática
– Plic Plic – Um barulho de chuva
– Foom Foom – Um barulho da cidade

0309 [
0310 [

0311 [
0312 [

0313 [

0314 [

] O Circo – Vera Lúcia Dias – Cortez Editora
] Coleção Foge Tatu – Mary e Eliardo França – Ed. Global
– O Baile
– A Roupa do Rei
– Foge, Tatu!
] Coleção Bichos e Rimas – Márcia Rodrigues – Ed. do
Brasil
– A minhoca Filomena
– Pantanal em notícias
– A fazenda Bem-te-vi
] Faz de conta – Mary França e Lucas França – Ed. Global

Cada criança deverá trazer apenas 3 livros de um desses títulos indicados.

 AVISOS
1. MATERIAL ESCOLAR
a) O Colégio dispõe de serviço para venda de livros e fardamento de 2a a 6a
feira, somente das 7h às 14 horas. (Motivo: segurança)
b) Verificar se os livros foram comprados corretamente, antes de colocar o
nome do aluno(a).
c) Entregar o material completo à professora, no dia determinado (Veja
as datas na página 4).
Obs.: Se a entrega do material não for feita no dia determinado, será
recebido somente pela Coordenadora, na 2a semana de aula.
2. PERÍODO INICIAL DE AULA (ADAPTAÇÃO)
a) No período de adaptação, que acontece nos primeiros dias de aula, é
necessário e muito importante que tenhamos a colaboração dos pais ou
responsáveis, no sentido de seguir as orientações dadas pelo Colégio.
Nossa experiência, em relação a esse “tempo de integração” da criança
com a escola, professores e colegas, tem mostrado ótimos resultados,
quando a família colabora conosco.
Obs.: As referidas orientações serão dadas em reunião, no início do
ano. (Veja as datas na página 4.)
b) Detalhes importantes
 No dia da entrega de material, os pais ou responsáveis terão a
oportunidade de conhecerem a professora de seu filho(a) e a sala de aula.
 Nos demais dias de aula, pais ou responsáveis deverão evitar entrar nas
salas de aula, e seguir as orientações da coordenadora.
 Estaremos sempre à disposição para atender e apoiar os pais ou
responsáveis a fim de, juntos, alcançarmos uma educação de excelência.

COLÉGIO CHRISTUS
INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2019
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (1o, 2o, 3o e 4o anos)

1. FARDAMENTO – À venda nas lojinhas do Colégio de 2a a 6a feira,
somente das 7 às 14 horas. (Motivo: segurança)

a) Educação Infantil (Infantil 1, Infantil 2 e Infantil 3)
Alunos e alunas: Short e camiseta (modelo padronizado)
Sandália sem salto, tipo franciscana (cor preta) –
Se possível, com fechamento em velcro.
o

b) Infantil 4, Infantil 5 e 1 ano
Alunos e Alunas: Short e camiseta (modelo padronizado) – Tênis
preto e meias curtas, brancas.
o

o

o

c) Ensino Fundamental – 2 , 3 e 4 anos
Alunos: Bermuda masculina e camisa padronizadas – Tênis preto e
meias curtas, brancas.
Alunas: Bermuda feminina e camisa padronizadas – Tênis preto e
meias curtas, brancas.
o

o

o

d) Fardamento para Educação Física – (2 , 3 e 4 anos)
Alunos: Modelo masculino padronizado.
Alunas: Modelo feminino padronizado.
IMPORTANTE: devido ao risco de acidentes, não serão aceitos tênis
com rodinhas.

2. INÍCIO DAS AULAS
 Dia
 Dia
 Dia
 Dia

16
17
22
23

de
de
de
de

a

janeiro (4 feira)
a
janeiro (5 feira)
a
janeiro (3 feira)
a
janeiro (4 feira)

– Infantil 1 (Período de adaptação)
– Infantil 2 (Período de adaptação)
o
o
– Infantil 4, 2 e 4 anos
o
o
– Infantil 3, Infantil 5, 1 e 3 anos

3. HORÁRIO DAS AULAS
EDUCAÇÃO INFANTIL e 1o ANO

ENSINO FUNDAMENTAL
2o, 3o e 4o anos

Manhã: das 7h20min às 11h30min

Manhã: das 7h20min às 11h40min

Tarde: das 13h20min às 17h30min

Tarde: das 13h20min às 17h40min

Atenção: O sinal de término de aula é dado dez minutos antes desses
horários.
4. HORÁRIO EXCEPCIONAL para as crianças do Infantil 1 e Infantil 2 –
a
1 SEMANA DE AULA (PERÍODO DE ADAPTAÇÃO)
O período de adaptação, com seu horário excepcional, é o
momento da escola e da família iniciarem uma valorosa relação, para que
a criança possa sentir-se segura e amada, dentro de um ambiente de
inúmeros aprendizados e descobertas.
As informações específicas, sobre esse período, serão dadas no
dia da reunião de pais. (Veja as datas na página 4.)

VEJA, A SEGUIR, INFORMAÇÕES SOBRE O INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2019.

1

2

3

