Centro Educacional Maria Auxiliadora
Rede Salesiana de Escolas
Entusiasmo diante da vida
“A educação é coisa do coração, e só Deus é dele senhor. Nós não podemos conseguir nada, se Deus não nos ensinar a arte dos
corações.” (Dom Bosco)
Senhores Pais e/ou Responsável,
Para receber seu(sua) filho(a) no Integral preparamos cuidadosamente os nossos ambientes.
Seguem abaixo as orientações:
1. Uniforme: camiseta do Integral (vermelha) no período vespertino (adquirir na secretaria do CEMA).
2. Material escolar
- Uma agenda extra para as anotações do período Integral; um estojo completo extra a partir do 1º ano.
- Dois cadernos grandes capa dura espiral, 96 folhas: para Oficina de Matemática e Inglês.
Integral II (1º e 2º ano)
Adquirir os Livros de Inglês (Paradidáticos):
- The New House 1 - Richard Northcott - StandFor/FTD
- Little Red Hen 1 - Retold By Nick Bullard - StandFor/FTD
- The Three Little Pigs 1 - Retold By Patrick Jackson - StandFor/FTD
- The Enormous Turnip 1 - Retold By Nick Bullard - StandFor/FTD
- Katie`s Camera 1 - Richard Northcott - StandFor/FTD
- Grandma`s Clock 2 - Richard Northcott - StandFor/FTD
- The Three Hungry Goats 2 - Retold By Patrick Jackson - StandFor/FTD
- The Cats and The Fishes 2 - Patrick Jackson - StandFor/FTD
- Peach Boy 2 - Retold By Yuko and Patrick Jackson - StandFor/FTD
- The Gingerbread Man 2 - Patrick Jackson - StandFor/FTD
Integral III (3º, 4º e 5º ano): Brick by Brick 3. - Hilani Mercadante/Viviane Kirmeliene - StandFor/FTD
Integral IV (6º, 7º e 8º ano): Team up 1. Paola Tite/Ana Capetta Fiorini/Cris Gontow - StandFor/FTD
- Natação: por motivo de segurança, a criança participará da natação somente com a autorização por escrito e
apresentação do atestado médico (favor preencher o canhoto abaixo dando ciência da atividade e autorizando sua
criança a participar da mesma; o atestado e a autorização deverão ser entregues à professora no 1º dia de aula).
Para que nossas aulas de natação transcorram com o melhor aproveitamento possível, seguem orientações:
•

Os alunos devem usar maiô (meninas) ou sunga (meninos), touca (indispensável) e óculos.

•

Trazer roupão e chinelo para usar ao sair da piscina.

•

Não podem vir com nenhum tipo de jóia e/ou bijuteria, ou qualquer objeto de valor.

•

Trazer uma mochila com toalha, pente ou escova, sabonete, calcinha ou cueca.

Obs.: Somente nos dias de natação o(a) aluno(a) tomará banho.
- Higiene pessoal: solicitamos providenciar um creme dental e uma escova de dente (ficarão na escola).
- Uniforme Capoeira: o uniforme é obrigatório e deverá ser encomendado na 1ª semana de aula, diretamente
com os responsáveis Eduardo e Sueli, pelos telefones 93037523 / 92822706.
Qualquer dúvida estamos à disposição.
Atenciosamente,
Equipe Pedagógica
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eu, _________________________________________ estou ciente das aulas de Natação do CEMA
INTEGRAL.
Autorizo meu(minha) filho(a) __________________________________________ do(a) _____ Série
_____ Turma _____ a participar da natação.

(

) Não autorizo.

Assinatura dos pais ou responsáveis: ___________________________ _____________________
Brasília, _____/____/2018.

