Colégio Santa Cruz
Educação Infantil – Ensino Fundamental e Médio
Praça 7 de Setembro, 126 – Caixa Postal 2043 – Fone: 3344-1671 – Maringá – PR.

Lista de Materiais Pedagógicos- Educação Infantil 1- ano 2021
01 Pasta Polionda de Elástico 40mm Azul
02 Fitas Decorativas Adesiva estampada ou de cores diferentes
01 Caixa de Massa de Modelar, 12 cores, (super macia)
01 Cola branca
01 Pacote de Papel Criativo Colorido A4 gramatura 85
01 Cola com Glitter Dourada e 01 Prata
01 Cola Silicone 55gr
01 Rolinho de saco plástico 3kg (Destinado ao envio de roupas sujas para
não contaminar a Mochila do aluno)
02 Colas dimensional ou tinta relevo de cores diferentes (verificar validade)
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 01 com Glitter
01 Pincel de espuma tipo rolinho e 01 Pincel chato no 16
03 Folhas de papel para Scrapbook estampado
01 Bloco de Desenho Escolar A4 gramatura 140
01 Brinquedo de sala (pode ser usado em bom estado)
01 Pacote de algodão em bolas
01 Caixa multiuso plástica ou polionda, formato camisa, na cor Azul
Sobras de botões coloridos
01 Livro de Banho
01 Copo plástico sem alças, com tampa de bico, 100ml e com nome
Material de Higiene Pessoal
02 Caixas de luvas de látex descartáveis (para os que usam fraldas)
O Material de Higiene Pessoal deve ser reposto na Mochila todos os dias
(lenços ou algodão, pomadas, fraldas)
OBS.: Pastas e o Uniforme devem ter o nome do aluno.
ATENÇÃO:
● Dia 01/02/2021 às19h - Reunião de Pais da Ed. Infantil de forma online,
transmitida pelo YouTube.
● Dia 02/02/2021 – Entrega de materiais no colégio durante o horário de
período escolar, para os alunos que optarem pelo ensino presencial.
A PRESENÇA DE TODOS É FUNDAMENTAL
● Dia: 08/02/2021 – Início das Aulas presenciais e remotas.
Toda a comunicação da Escola para com vocês acontecerá através do App
Google sala de aula e listas de transmissão de whatsapp. Vocês receberão
os dados para se cadastrarem nas turmas de 2021 do google e pedimos que
salvem o número da coordenação (44)99146-4442, para garantirem o
recebimento de todos os recados. Fiquem atentos aos bilhetes. Já a
comunicação de vocês para com a escola deverá acontecer por telefone ou
pessoalmente.

