Colégio Santa Cruz

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

Lista de Materiais - Infantil 5 – Ano 2018
01 Pasta Polionda de Elástico 40mm Azul
01Tesoura sem ponta (nome gravado) (sugerimos Mundial)
03 Colas pequenas (sugerimos Polar ou Mercur pelo modelo do bico)
01Jogo de caneta fina Faber Castell Ponta Vai e Vem nas 12 cores (sugerimos a marca pela
durabilidade)
02 Caixas de Massa de Modelar (sugerimos Faber Castell a base de amido super macia)
01 Caixa de Lápis de Cor 24 cores com o respectivo apontador (ambos com nome.Sugerimos marca
Norma ou Faber Castell pela durabilidade)
01 Folha de E.V.A. verde, 01 estampado, 01 preto e 01 com glitter
02 Lápis Grafite nº 02 (com nome) e o respectivo apontador
02 Borrachas brancas (com nome)
01 Rolo de fita de cetim 7mm de largura estampada ou lisa
01 Brinquedo de casinha ou carrinho para sala
01 Cola Glitter prata e 1 cristal
02 Folhas de papel para scrappbook (bolinhas, xadez, listras, flor)
01 Caderno Brochurão de Linguagem - capa dura, azul tamanho grande, 50 folhas, da Norma ou da
TILIBRA KIDS (porque o papel é mais grosso e já vem com margens feitas nos quatro lados da
folha).
01 Cola Acripuff cor a escolher
01 Durex estampado ou colorido
01 Peça de sianinha lisa estreita
01Pacote de laço de lingerie
01 Material paradidático – a ser definido, na reunião de pais, do dia 01/02/2018.
Toda a Comunicação da escola para com vocês acontecerá através do WhatsApp. Se for aluno novo
no Colégio, por favor, salvem em sua agenda de contatos o número 99888-0297 como Infantil Santa
Cruz e enviem mensagem: Sou responsável pelo aluno----da Turma---. Fiquem atentos aos bilhetes.
Já a comunicação de vocês para com a escola, acontecerá pessoalmente ou por telefone.
Obs:
1) Todo o material e o uniforme devem ter o nome do aluno para que ele os reconheça.
2) A criança deverá ter em casa: lápis de cor, lápis grafite, tesoura, cola e gizão de cera para a
realização das tarefas.
Os que participam da Recreação, deverão trazer separado esses materiais que serão entregues
à Recreadora para realização das tarefas na Recreação. TUDO COM NOME.
ATENÇÃO: Dia 01/02/2018
 Das 11h às 14h – entrega de materiais, no Colégio (necessária para a organização antes de
receber as crianças).
 Ás 19h - Reunião de Pais, no Colégio.
A PRESENÇA DE TODOS OS PAIS É FUNDAMENTAL (sem as crianças)
 Dia: 05/02/2018 – Início das Aulas
 Dia: 08/02/2018 – Início da Recreação e Almoço
NÃO É NECESSÁRIO TRAZER BOLSAS, MOCHILAS OU ESTOJOS.
Os alunos que participam da Recreação, deverão trazer uma mochila com uma muda de uniforme,
chinelo e kit para escovar os dentes. TUDO COM NOME.

