
 

 

 

INFANTIL 3
Material didático:

 

Projeto Ciranda 3 anos (Educação Infantil): Será vendido 

exclusivamente pela ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES 

(APM) com o intuito de disponibilizar o material escolar com 

o menor preço do mercado. 

Os livros do Projeto Ciranda serão adquiridos mediante 

pagamento com cartão de débito/crédito, dinheiro ou pix. O 

material será entregue diretamente ao colégio.  

 

 

Vendas online: via whatsapp 17 98139-8563 

CHAVE PIX 10352702/0001-98 (CNPJ) ou cartão, a partir do dia 05/11 

Vendas presenciais no colégio: portão ensino infantil, dias 17/11 e 18/11, das 11:30 às 13:15 

 

Livro de Inglês (Infantil 3)  
Welcome to Our World (2nd Edition) - Student's Book with Online Practice and Student's eBook (ALL CAPS) - 

ISBN 9780357543498 

Obs.: O livro acima relacionado deverá ser comprado na livraria da sua escolha e trazido no 1º dia de aula, com 

o nome do aluno na contracapa. 

Material escolar: 

O material de apoio para realização das atividades 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$ 300,00 ou 2 x 150,00 (Vencimentos dos boletos: março e abril) 

Será necessária a mochila de rodinha, garrafinha térmica e lancheira.  

Orientação: comprar mochila com bolsos laterais para o armazenamento da garrafinha. 

 
O início do ano letivo será em 26/01 (quinta-feira) 
 

  Horário para o período de adaptação: 

Infantil 3 

Início das aulas: 26/01 

(quinta-feira) 

De 26/01 a 02/02: 

Período da manhã: das 7h30 às 9h30 

Período da tarde: das 13h10 às 15h10  

Não trazer lanche somente nos dois primeiros dias (26 e 27/01). 

De 03/02 a 09/02: 

Período da manhã: das 7h30 às 10h30 

Período da tarde: das 13h10 às 16h10  

Trazer lanche. 

A partir de 10/02: 

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

Período da tarde: das 13h10 às 17h30 



 

 

 

Os alunos do Infantil 3, até o dia 02 de fevereiro, na hora da saída, serão entregues na sala de 
aula, com seus respectivos tutores; a partir de 03 de fevereiro, os alunos serão entregues nos 
respectivos portões. 

 
REUNIÃO DE PAIS: (coletiva) - 24/01/2023– terça-feira - 19h30: Apresentação da Equipe e 

aspectos organizacionais. Para que nossa atenção seja completa, pedimos, cordialmente, que não tragam 

seus filhos. 

 
 


