PRÉ-ESCOLA II
Educação Infantil - 2018
LIVROS DIDÁTICOS
Para o Pré- Escola II será adotado material didático da
Editora SM (Projeto Alecrim – 5 a 6 anos) que poderá ser
adquirido no colégio ou nas livrarias.
* Na embalagem do material didático, encontram-se:
- 02 livros didáticos, que serão utilizados durante as etapas letivas;
- 02 livros paradidáticos, que serão utilizados durante o ano um
para cada semestre;
- 02 livros do projeto Planeta Verde; que serão utilizados como
complemento dos livros didáticos.
Obs: Os livros desta coleção foram organizados e
produzidos segundo uma concepção de articulação entre as
áreas do conhecimento e séries.

LIVROS PARADIDÁTICOS
* LIVRO PARA LEITURA EXTRACLASSE:
BELLINGHAUSEN, Ingrid Biesemeyer. Um mudinho de paz. 2.ed.
São Paulo: DCL, 2007.
* LIVRO PARADIDÁTICO: PROJETO LEITURA VIVA
A partir do mês de Fevereiro, encaminharemos às orientações do
projeto. Início do Projeto em Março / 2018.

MATERIAL INDIVIDUAL
 01 muda de roupa (short e blusa do colégio, calcinha ou cueca,
meias);
 01 copo plástico para beber água;
 01 jogo americano de pano (na merendeira diariamente);
 01 jogo educativo de acordo com a faixa etária do (a) aluno (a;
 01 estojo com:
- 01 borracha grande branca e macia;
- 05 lápis grafite nº 02 (triangular) fino – Faber Castell;
- 01 apontador com reservatório;
- 01 tesoura sem ponta;








01 pasta polionda vermelha fina com alça (Tamanho A4);
01 caderno meia pauta de capa dura e espiral (96 folhas);
01 tubo de cola branca de 90g;
01 avental plástico
01 estojo de hidrocor (grosso);
01 caixa de lápis de cor com 12 cores;
01 caixa de lápis cor de cera (tipo estaca) com 12 cores.
Obs:1:Todo o material individual deverá ser reposto
quando for necessário durante o ano letivo;
Obs:2:Durante a elaboração de Projetos Pedagógicos,
outros materiais poderão ser solicitados, assim como a
contribuição para as lembranças de algumas datas
comemorativas (Páscoa, Mãe, Avós, Pai, Criança e Natal).

UNIFORME
O uso do uniforme padroniza, pois evita distinções, modismos ou
exibicionismos no ambiente escolar, além de identificar o aluno com a
Instituição Escolar e representar economia para a família.

Uniforme padrão do CICM - De uso obrigatório e diário:
MENINAS:
- Blusa de malha branca, gola redonda e a Logo do Colégio. Pode ser de
manga longa ou meia manga (uso diário e Ed. Física);
- Camiseta regata oficial com a logo do colégio (para uso diário e Educação
Física);
- Bermuda de helanca azul marinho com galão personalizado (uso diário e
Ed. Física);
- Saia short de helanca azul marinho com a logo do colégio bordada;
- Calça comprida em tecido de microfibra azul marinho com galão
personalizado do Colégio ou LEGGING oficial do Colégio.
MENINOS:
- Blusa de malha branca, gola redonda e a Logo do Colégio. Pode ser de
manga longa ou meia manga (uso diário e Ed. Física);
- Camiseta regata oficial com a logo do colégio (para uso diário e Educação
Física);
- Bermuda em tecido de microfibra, azul marinho com galão personalizado
(uso diário e Ed. Física);
- Calça comprida em tecido de microfibra azul marinho com galão
personalizado do Colégio.
PARA MENINOS E MENINAS:
- Casaco em moletom azul marinho com capuz, bolso “canguru” e Logo do
Colégio (o modelo antigo ainda será permitido);
- Tênis preto ou branco;
- Meias brancas simples.
Obs.: Uso do jaleco branco, de mangas compridas com a logo do
colégio, é obrigatório para aulas práticas no Laboratório de Ciências a
partir da Pré-Escola II.
NÃO FAZEM PARTE DO UNIFORME: camisas de clubes, bonés, gorros,
chapéus, chinelos de dedo, sandálias e outros adornos, porque não
compõem o uniforme do Colégio.
 O uniforme é obrigatório para toda e qualquer atividade que o aluno
venha a desenvolver na escola.
 O uniforme de Educação Física é de uso obrigatório nas aulas de
Educação Física.
 Não é permitido o uso de calças jeans nas aulas de Educação Física.
 Não é permitida a descaracterização do uniforme: cortes, alterações do
modelo, aplicações, etc.
 Nos dias de piscina, o (a) aluno (a) deverá trazer:
- 01 roupão;
- 01 colete inflável;
- 01 par de chinelos;
- 01 sacola plástica (para o retorno da roupa molhada)
- Meninos: Sunga e touca azul marinho
- Meninas: Maiô e touca azul marinho
OBS: O uso da touca é indispensável. Todas as peças, tanto do
material de uso individual quanto do uniforme deverão vir marcadas
com o nome do aluno.

INFORMAÇÕES
 Dia 02/02/2018: I Reunião de Pais /Responsáveis Orientações Gerais (Somente para os Alunos Novos)
Horário: Turno da Manhã: 8h
Turno da Tarde: 14h
Local: Sala Santo Arnaldo Janssen
 Dia 06/02/2018: Início do Ano Letivo.
Horários: Manhã: 7h30min às 12h
Tarde: 13h às 17h30min
 Dias: 06 a 09/02/2018 - Período de Adaptação
(Berçário II ao Maternal II).
Horários: Manhã: 7h30min às 9h30min
Tarde: 13h às 15h
Observações:
 A agenda do aluno será fornecida pelo Colégio;
 O uniforme é obrigatório a partir do primeiro dia de aula.

