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EDUCAÇÃO INTEGRAL CHRISTUS PARQUELÂNDIA 1
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 2019
EDUCAÇÃO INFANTIL – (INFANTIL 2)
ESTE MATERIAL É INDISPENSÁVEL PARA UM BOM RENDIMENTO.
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.












 ALÉM DA MOCHILA COM O MATERIAL ESCOLAR JÁ SOLICITADO, PARA O ANO DO ALUNO, TRAZER:
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sacola plástica com zíper (para levar toalha e roupa usada para lavar).
toalhas de banho (tamanho médio).
toalhas de mão.
roupa de banho.
lençol pequeno.
pacotes de fraldas descartáveis.
blusas padronizadas para a Educação Integral (para usar durante o período da
Educação Integral).
Caderno de acompanhamento diário da Educação Integral – CHRISTUS (à venda no
Colégio em janeiro).
copo para uso diário (de preferência inoxidável ou de plástico inquebrável – com o
nome) – colocar dentro de um depósito plástico adequado para o copo.
sabonete líquido, 01 shampoo, 01 condicionador e 01 colônia de sua preferência em
frascos de plástico inquebrável (colocar dentro de nécessaire).
escova de cabelo.
escova de dentes em um estojo plástico.
tubo de creme dental – (Infantil – sem flúor) – (Ver nota 1).
pacote de lenços umedecidos.
cuecas: Meninos
02 calcinhas: Meninas – (Ficarão como reserva).
pomada para assadura (opcional).
jogo educativo na faixa etária do aluno.
avental plástico.
sandália de borracha  para hora do banho (colocar nome para identificação).
revistas com gravuras bem coloridas, para trabalho de recorte.
pasta tamanho 1/2 ofício para agenda.
caderno de desenho (48 folhas).

Atenção!
Todo esse material
deverá conter o nome
do(a) aluno(a), seguido
do ano que faz e a
Educação Integral.

Nota 1: Item não obrigatório. No entanto, àquelas famílias que desejarem higiene específica, recomenda-se o item.

 MATERIAL PARA ATIVIDADES DE ARTE
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caixa em MDF – 10 cm x 8 cm (aproximadamente).
m de tecido de algodão cru.
rolo para pintura de espuma poliéster – 5 cm de largura.
pano de prato (branco) para atividade de artesanato.
caixa de lápis de cor (12 cores) – jumbo.
caixa de lápis estaca (cera) – 12 cores variadas.



 OBSERVAÇÕES
1. Dia de entrega desse material: 15 de janeiro de 2019 (Manhã e Tarde).
2. Todo o material deverá estar devidamente identificado (nome, turma e Educação Integral).
3. Os alunos do Infantil 2 virão todos os dias para o Colégio com o seu uniforme completo e após o banho vestirão a
roupa da Educação Integral.
4. O uso de sandália (preta ou azul) do Infantil 2 será permitido durante o horário da Educação Integral.
5. O material de higiene pessoal será pedido sempre que houver necessidade de repor itens que acabaram.
 ATENÇÃO
a

Dia 15 de janeiro (3 feira), às 19 horas, reunião para os pais dos alunos da Educação Integral no Auditório
Parquelândia 1.
Início das aulas da Educação Integral:
 Infantil 2  dia 22 de janeiro
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