Colégio Santa Cruz

Educação Infantil – Esnino Fundamental e Médio
Praça 7 de Setembro, 126 – Fone: 3344-1671 – Maringá – PR.
LISTA DE MATERIAIS - 1º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL - 2020
AGENDAR:



PRIMEIRO DIA DE AULA: 05/02 (Quarta- feira)
No dia 03/02/20 (Segunda-feira), todos os materiais deverão ser entregues no Colégio: alunos da
manhã: das 7h30 às 9h30 e alunos da tarde, das 13h30 às 15h30.

01 Caderno brochurão de Linguagem - Capa Dura - tamanho grande (200mm x 275mm) 48 Folhas;
01Caderno brochura de Matemática Pedagógico, 48 folhas - (formato 190mm x 24, com quadriculado 10mm x10mm);
01 Pasta polionda de Elástico 40 mm – Azul;
01 Pasta polionda de Elástico 20 mm – Azul – para tarefas;
01 pasta de papelão branca, aba com elástico (Musicalização);
01Tesoura sem ponta (nome gravado);
07 Colas (pequena – 40g);
01Jogo de canetão (12 cores);
02 Potes Massa de Modelar macia (150g) cores a escolher;
01 Caixa de Lápis de Cor (24 cores) – com nome em todos os lápis;
01 Estojo de tecido médio, com repartições (para guardar cola, tesoura, lápis de cor e lápis grafite) para sala;
06 Lápis Grafite nº 02 (com nome);
04 Borrachas brancas (com nome);
02 Apontadores (com nome);
02 tubos cola glitter cristal;
01 rolinho de fita adesiva decorada
01 Pote Tinta Guache, 15 ml ( cor a escolher);
01 folha E.V.A com glitter ( cor a escolher);
01 folha de E.V.A – amarela;
01 brinquedo de montar, que contenha peças de tamanhos e encaixes diferentes;
02 folhas de papel para artesanato, tipo scrapbook, (30 cm x 30 cm);
01 pacote de lantejoulas grandes – dourada;
01 pacote de papel colorido (cartão) 120 g/m2;
01 pacote de papel para desenho, branco (140 g/m2);
10 envelopes brancos, tamanho postal, para guardar os jogos elaborados em sala;
01 livro de Literatura Infantil (título a escolher) de acordo com a idade, em caixa alta. Esse livro fará parte da biblioteca
da sala;
100 palitos de sorvete.
MATERIAL DE APOIO DIDÁTICO



Recomendamos que a mochila escolar tenha o tamanho suficiente para guardar a pasta de tarefas.
Literatura: Durante o ano letivo será indicado um(1) título especifico para um trabalho que envolverá a
leitura e a função social da escrita( esse título ficará com a criança após o término das atividades).

Observações





Trazer o caderno de Linguagem com margem nas laterais;
O aluno deverá ter, em casa, um estojo com materiais para a realização das tarefas, pois o estojo de sala
permanecerá na escola.
Baixar o App DeltaClass, para acompanhamento escolar.
Adicionar o contato (44) 9 9887 9136 – lista de transmissão para recebimento de recados.

LISTA DE LIVROS – 2020
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL
Workshop, App, Assessoria, Palestras para Pais, Livros( material intransferível)
 Aquisição no Colégio – Valor anual R$312,00

Editora Moderna
Buriti Plus - Língua Portuguesa - 1ª edição Buriti Plus - Matemática - 1ª edição Buriti Plus Interdisciplinar Ciências/Hist/Geog. 1ª edição
Língua Inglesa - KIDS WEB Vol. 1 – 3a edição - Ed. Richmond/Moderna

Autores
Obra Coletiva
Obra Coletiva
Obra Coletiva
Paul Allen Seligson

*Atenção: Os livros são consumíveis, portanto, inadequados para serem comercializados depois de
usados.
Obs.: Na compra dos livros, faz-se necessário respeitar a edição solicitada, haja vista a última reformulação
dos autores.
Venda dos livros, disponível a partir de 05 de dezembro – Espaço Cultural Moderna. ( opcional)
Av.: Cerro Azul, 572 – 1o andar – sala 10 - Centro Empresarial Royal Plaza –
Telefone: 3226-2638.
1. UNIFORME – AQUISIÇÃO EM LOJAS
Com o objetivo de se promover a integração, igualdade e segurança dos nossos alunos, temos o uso do
uniforme como obrigatório. Uniforme comum às meninas e meninos:
Uso diário no verão: camiseta, bermuda e calça padronizadas com a logo do Colégio.
Uso diário no inverno: camiseta e calça padronizadas com a logo do Colégio. Blusa de agasalho ou jaqueta
padronizadas com a logo do Colégio ou similares nas cores preta, branca ou azul marinho, sem estampas.
TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE O UNIFORME, DEVERÃO SER MARCADOS COM O NOME DO
ALUNO. Pedimos que as identificações do aluno nos cadernos e livros sejam feitas do lado de fora da capa.
2. GARRAFA PARA ÁGUA: CADA ALUNO(A) PRECISA TER SUA PRÓPRIA GARRAFA PARA ÁGUA
(OBRIGATÓRIO). Por uma questão sustentável, não fornecemos, no colégio, copos
descartáveis.
3. CATRACA ELETRÔNICA: entrada e saída com cartão magnético individual (obrigatório) – 1ª via do
cartão fornecida pela escola. Alunos matriculados em 2019 poderão utilizar a mesma carteirinha em
2020.

