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 Ed. Infantil 5 - ano 2021
01 Pasta Polionda de Elástico 40mm Azul
01 Tesoura sem ponta (nome gravado)
03 Colas pequenas
01 Jogo de Caneta Fina Ponta Vai e Vem, nas 12 cores
01 Caixa de Massa de Modelar
01 Caixa de Lápis de Cor, 24 cores com o respectivo apontador (todos com nome)
01 Caixa de giz de cera de madeira (todos com nome)
01 Canetão Preto avulso (com nome)
01 Folha de E.V.A. Verde, 01 Laranja, 01 Amarelo, 01 com Glitter Vermelho
02 Lápis Grafite nº 02 (com nome) e o respectivo apontador
02 Borrachas Brancas (com nome)
01 Marcador Permanente Preto para uso da criança (com nome)
01 Bloco de papel Branco para desenho gramatura 140g/m2
01 Caderno Brochurão de Linguagem - capa dura azul tamanho grande, 48 Folhas, folha de
70g/m2. Trazer com margem feita em todas as folhas, dos quatro lados.
01 Cola de silicone pequena
01 Rolo pequeno de fitilho cor a escolher
01 Pacote de Papel Criativo Colorido
01 Pasta Fina Polionda Azul com alça e com nome para transporte das tarefas
01 Estojo com 3 repartições (3 zípers) com nome
01 Garrafinha de água para uso individual da criança, com nome
Material de Educação Socioemocional confeccionado pelas Professoras sem custo
adicional.
● 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.
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.

