
 

EDUCAÇÃO INFANTIL - 2018 

 

Material didático 
Projeto Ciranda (Educação Infantil), produzido pelo grupo Mathema (www.mathema.com.br), o q u a l 
estará exclusivamente à venda na L iv ra r ia  Empório Cultural (Rio Preto Shopping - Av. Brigadeiro Faria 

Lima, 6363 - LJ 273/274 - Tel. (17) 3226-4141. E-mail:emporioriopreto@emporiocultural.com.br 
Obs.: O livro acima relacionado deverá ser entregue no 1º dia de aula. 

As livrarias têm um prazo para a entrega, por isso, encomendem os livros com certa antecedência.  

Material escolar 
Em relação ao  material  de  apoio  para  realização  das  atividades,  ele  é  comprado  pela  Equipe 
Pedagógica. Consideramos de suma importância que a seleção seja efetuada pelos profissionais da área de 
educação do Colégio, já que por meio deles poder-se-á avaliar a coerência dos referidos materiais com o 
Projeto Educativo.  
Taxa dos materiais:  

Infantil 3 – R$ 249,00 ou 3x R$ 83,00  
Infantil 4 – R$ 249,00 ou 3x R$ 83,00 
Infantil 5 – R$ 249,00 ou 3x R$ 83,00 
Atenção: As datas de vencimento dos boletos serão em março/abril/maio. 
Os alunos receberão uma pasta para carregar o material de uso diário. Não serão necessárias mochilas de 
rodinhas. A criança deverá trazer a lancheira à sua escolha. 

Horário para o período de adaptação 

Infantil 3 
 

Início das aulas: 
 26/01(sexta-feira) 

De 26/01 a 01/02  

Período da manhã: das 7h30 às 9h30. 

Período da tarde: das 13h10 às 15h10. Não trazer lanche 

De 02/02 a 09/02 

Período da manhã: das 7h30 às 11h 

Período da tarde: das 13h10 às 16h40. Trazer lanche 

 

Infantil 4 
 

Início das aulas:  
26/01(sexta-feira) 

De 26/01 a 01/02 – Horário especial somente para o aluno cujo ano escolar é o 

primeiro:  

Período da manhã: das 7h30 às 9h30  

Período da tarde: das 13h10 às 15h10  
A partir de 02/02 

Horário normal: 
Período da manhã: das 7h30 às 11h50. 

Período da tarde: das 13h10 às 17h30. 
 Infantil 5 

Início das aulas: 26/01 
(sexta-feira) 

 

Horário normal: 
Período da manhã: das 7h30 às 11h50. 

Período da tarde: das 13h10 às 17h30. 

 

 

Os alunos do Infantil 3, Infantil 4 e Infantil 5, até o dia 02 de fevereiro, na hora da saída, serão retirados 
na sala de aula, com seus respectivos tutores; a partir de 0 5  de fevereiro, os alunos serão retirados 
nos respectivos portões. 

1ª REUNIÃO DE PAIS:(coletiva) - Dia 24/01/2018, quarta-feira,às 19h30min.: Apresentação da Equipe e 
aspectos organizacionais.Para que nossa atenção seja completa, pedimos, cordialmente, que não tragam 
seus filhos. 

http://www.mathema.com.br/

