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 - Educ. Infantil 2 - ano 2021
01 Pasta Polionda de Elástico 40mm Azul
01 Cola Silicone 55gr
03 Folhas de papel para Scrapbook estampado
04 Caixas de Massa de Modelar (12 cores) (super macia por ser melhor para a criança
modelar)
01 Cola dimensional ou tinta relevo preta, vermelha ou amarela(verificar se não está dura)
01 Pacote de Papel Criativo Colorido A4, gramatura 85
01 Folha de E.V.A. Texturizado, 02 com Glitter Prata e 01 Verde
01 Cola Branca Grande
01 Brinquedo de areia
01 Brinquedo de Sala (pode ser usado em bom estado)
02 Blocos de Desenho Escolar A4 gramatura 140
01 Caixa de Gizão de Cera Jumbo, 12 cores (inquebrável)
01 Fita Decorativa Adesiva Estampada
Botões (sortidos, coloridos)
Revistas ou livros usados para recorte
01Caixa de Cola Colorida
01 Pacote de Algodão em bolas
01 Caixa de cola glitter
01 Pacote de Palitos de sorvete, Colorido
01 Pacotinho de Lantejoula Gigante ou Grande (roxo, vermelho, rosa ou azul)
10m de Fita Decorativa de Cetim Estampada e 01 Lisa largura 1cm
01 Livro de banho de tecido ou plástico
01 copo plástico ou alumínio 100ml, sem alças, sem bico, com nome
Material de Higiene Pessoal
01 Caixa de luvas de látex descartáveis (somente para os que usam fraldas). As fraldas,
pomada e lenços ou algodão, devem ser verificados e repostos diariamente na bolsa da
criança.
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.

