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Lista de Material Escolar 2019
DIONÍSIO TORRES / JOVITA FEITOSA
NUNES VALENTE / SUL

3a Série

ESTE MATERIAL É INDISPENSÁVEL PARA UM BOM RENDIMENTO ESCOLAR.
1. APOSTILAS CHRISTUS – Abrangem o material didático, abaixo listado. (Para o fornecimento deste
material, deverá ocorrer o pagamento dos boletos bancários, enviados em outubro de 2018.)


CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS
– Biologia
– Física
– Química



CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS
– Filosofia
– Geografia
– História
– Sociologia

 LINGUAGENS E CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS
– Português
– Inglês ou Espanhol
– Redação e Bloco de Redação
 MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS
– Matemática
ATENÇÃO!





A Apostila 1 será entregue na Coordenação de todas as sedes do Pré-Universitário no dia 22 de janeiro de 2019.
Os 25 (vinte e cinco) volumes de apostilas que abrangem os conteúdos dessas disciplinas serão entregues aos
alunos por período, durante o ano letivo.
Os textos produzidos pelo aluno na disciplina de Redação somente serão recebidos pela Coordenação se
escritos em folha indicada pelo Colégio. Portanto, é de extrema importância a aquisição desse material.
a
a
Acreditamos que todos os livros adotados na 1 e 2 série do Ensino Médio são uma rica fonte de estudo e
contribuirão, de forma efetiva, para a preparação de nossos alunos para o Enem e para os demais exames
vestibulares. Por esse motivo, aconselhamos que não se desfaçam de nenhum desses livros até o ingresso no
Ensino Superior.

2. FARDAMENTO – À venda nas lojinhas do Colégio de 2a a 6a feira, somente das 7 às 14 horas. (Motivo:
segurança).
 Camisa (modelo especial) – à venda nas lojinhas do Colégio.
 Casaco escolar para frio (O uso do casaco é opcional. No entanto, não será permitida a utilização de casaco
diferente do padronizado pela escola) – à venda nas lojinhas do Colégio.
 Calça comprida azul escuro (poderá ser jeans) – comprimento e modelo tradicionais, sem bolsos grandes
externos, sem bordados, enfeites, rasgões etc.
 Sapato: Tênis (preto, branco ou azul).

VEJA, NO VERSO, INFORMAÇÕES SOBRE O INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2019.

COLÉGIO CHRISTUS
INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2019
a
3 SÉRIE DO ENSINO MÉDIO E EXTENSIVO

3. INÍCIO DAS AULAS
a
 Turma ITA/IME – Dia 14 de janeiro (2 feira)
a
a
 3 Série – Dia 22 de janeiro (3 feira)
a
 Cursinho Extensivo – Dia 4 de fevereiro (2 feira)

4. HORÁRIO DAS AULAS
 Manhã: das 7 horas às 12h15min

o

O 1 toque da sirene é dado 5 minutos antes do início da aula
(6h55min), pois os alunos deverão estar em sala de aula aguardando o
professor.

5. NÚCLEO DE APROFUNDAMENTO
 Nunes Valente e Dionísio Torres
a
– Início: 11 de fevereiro (2 feira)
as
as
– Dias: 2 feiras e 4 feiras
– Horário: das 13h30min às 16h
 Jovita Feitosa e Sul
a
– Início: 12 de fevereiro (3 feira)
as
as
– Dias: 3 feiras e 5 feiras
– Horário: das 13h30min às 16h
OBSERVAÇÕES:
1. O início e o horário das aulas de Língua Estrangeira serão divulgados no site do Colégio e em circular
informativa que será distribuída no início do ano letivo.
2. O calendário de provas para os alunos do Pré-Universitário será divulgado em circular informativa que será
disponibilizada no site do Colégio no início do ano letivo.
3. É terminantemente proibido ao aluno fazer uso de tinta spray, pincel atômico, pincel para CD, lápis estaca
(cera) e corretivo líquido em móveis escolares, bem como em paredes, portas e pisos do prédio escolar ou em
seus arredores.

6. REUNIÕES COM OS PAIS DE ALUNOS

 CRISMA
a
a
(1 a 3 série/EM)

Christus Dionísio Torres (Teatro Paurillo Barroso)
Christus Barão de Studart (Teatro Arena)
Christus Parquelândia (Auditório Parquelândia 1)
Christus Sul (Teatro São Bento)
Christus Benfica (Auditório 2)

CENTRAL CHRISTUS DE ATENDIMENTO: 3277.1515

a

5 de fevereiro (3 feira)
a
6 de fevereiro (4 feira)
a
7 de fevereiro (5 feira)
a
8 de fevereiro (6 feira)
a
11 de fevereiro (2 feira)

19 horas

11/12/18

