Colégio Santa Cruz

Educação Infantil – Esnino Fundamental e Médio
Praça 7 de Setembro, 126 – Fone: 3344-1671 – Maringá – PR.

Lista de Materiais Educação Infantil 1 - Ano 2018
01 Pasta Polionda de elástico 40mm azul
02 Durex estampado ou de cores diferentes
01 Caixa de Massa de Modelar (12 cores) (sugerimos a Faber Castell a base de amido super macia
por ser melhor para a criança modelar)
02 Brinquedos de sala (brinquedos usados em bom estado)
01 Brinquedo de areia
01 Cola Glitter dourada e 1 prata
01 Cola Silicone 55gr
02 Cola Dimensional ou tinta relevo de cores diferentes (verificar validade)
01 Folha de E.V.A. com glitter e 01- Folha de E.V.A. cinza
10 Pares de olhos de boneca pequeno
01 Folha de E.V.A. texturizado , 01 E.V.A. liso vermelho, marrom, cinza e amarelo e 1 com glitter
01 Rolo de fita de cetim estampado
01 Pincel de espuma tipo rolinho e 01 - Pincel chato nº 16
03 Folhas de papel para Scrapbook, estampado
01 Pacote de papel Canson A4 gramatura 180
01 Caneta de retroprojetor
01 Pacote de algodão em bolas
01 Caixa multiuso plástica ou polionda, formato camisa azul
01 Material paradidático – a ser definido na reunião de pais do dia 02/02/18
Material de Higiene Pessoal
02 Caixas de luvas de látex descartáveis (para os que usam fraldas)
Obs.
1) O material de higiene pessoal deve ser reposto, na mochila, todos os dias (lenços ou algodão,
pomadas, fraldas)
2) Pastas e o uniforme devem ter o nome do aluno.
ATENÇÃO:


Dia 01/02/2018 – Das 11h às 14h – Entrega dos materiais no Colégio (necessária para
organização antes de recebermos as crianças).
 Dia 02/02/2018 - 19h - Reunião de pais Infantil 1, 2, e 3, no Colégio.
A PRESENÇA DE TODOS É FUNDAMENTAL (SEM A CRIANÇA)
 Dia: 05/02/2018 – Início das aulas
 Dia: 08/02/2018 – Início da Recreação e almoço para os que ficam o dia todo.
Os alunos da Recreação deverão trazer mochila com uma muda de uniforme, chinelo e kit para escovar
os dentes (tudo com nome)
Toda a comunicação da Escola para com vocês acontecerá através do WhatsApp. Se for aluno novo,
favor adicionar aos seus contatos o número 99888-0297 como Infantil Santa Cruz e mandar mensagem:
sou responsável pelo aluno... da Turma....
Por favor, leiam sempre os bilhetes. Para qualquer recado junto à escola, somente
pessoalmente ou for telefone, nunca por WhatsApp.

