
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Qtde. Item  
 

AVISOS IMPORTANTES: 
 

 Prezar pela simplicidade dos materiais.  

 Comprar apenas o solicitado, evitar 

excessos.  

 Não é permitido o uso de materiais de 

personagens e desenhos, pois são mais 

caros e não trazem qualquer benefício ao 

processo educativo das crianças. 

 Reaproveitar os materiais utilizados no ano 

anterior e que estejam em bom estado. 

 Durante o ano, caso necessário, serão 

solicitados materiais para reposição. 
 

A Livraria Loyola estará de plantão na escola 
no período de 06/01/2020 a 12/02/2020, de 
segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. 
 

Observação: Os materiais acima descritos 
poderão ser adquiridos em outros locais de 
preferência da família. 
 

O uso do UNIFORME ESCOLAR é obrigatório em 

todas as atividades promovidas pelo Colégio, da 

Educação Infantil ao Ensino Médio e o tênis é o 

único calçado permitido. O Colégio Passionista 

Santa Maria terceiriza a venda dos uniformes 

escolares e os mesmos podem ser adquiridos nos 

seguintes locais: 
  

“LOJA DOS UNIFORMES”: 3473-7375 
“MSK UNIFORMES”: 3469-8296 

“ESTRAVAGANZZE CONFECÇÃO”: 3468-5450 
 

 
DIA: 27/01, SEGUNDA-FEIRA, 14h 

 REUNIÃO DE PAIS E ENTREGA DO 
MATERIAL. 

DIAS: 28/01, TERÇA-FEIRA, 13h ÀS 15h30 
 INÍCIO DAS APENAS PARA ALUNOS 

NOVOS. 
A PARTIR DO DIA 29/01, QUARTA-FEIRA 

 HORÁRIO NORMAL (13h ÀS 17h15) 
 

Todos os itens da lista deverão estar 
IDENTIFICADOS com o nome do aluno. 

01 Lancheira. 

01 Toalha de rosto com o nome. 

01 Squezze (para água). 

01 Camiseta grande para pintura (de adulto). 

01 Pasta polionda A3 fina (cor verde). 

01 Caixa polionda verde (tamanho médio). 

01 Estojo grande para giz de cera e lápis. 

01 Esteira de praia. 

01 Caixa de gizão de cera. 

02 Potes de massinha (500g) 

01 Caixa de lápis de cor 12 unidades (gigante e triangular). 

01 Estojo com 12 canetinhas (jumbo e laváveis). 

02 Tubos de cola branca (90g). 

01 Pincel chato nº 16. 

01 Caixa de tinta pintura a dedo. 

50 Folhas de papel sulfite A3 (gramatura 75mm). 

03 Folhas de papel cartão (cor preta). 

01 Pacote de papel sulfite A4 (100 folhas). 

03 Cartolinas color set (cor preta) 

10 Sacos plásticos grossos com 04 furos. 

02 Rolos de fita adesiva colorida. 

02 Rolos de fita crepe (grossos). 

01 Rolo de pintura grande.  

01 Tubo de guache tempera (250ml). 

01 Tela de pintura 20x30cm. 

02 Pacotes de papel criativo A4 (cores vivas).  

03 Blocos de papel de desenho encorpado A3. 

02 Tubos de cola bastão grande. 

05 Revistas para recorte. 

01 Jogo ou brinquedo pedagógico adequado à idade. 

02 Livros de histórias infantis para crianças de 03 a 04 anos.  

CAMBRIDGE - MATERIAL DIDÁTICO: 

Greenman and the Magic Forest, Starter - Pupil's Book 

ISBN: 978-84-9036-814-5 

01 MOCHILA INFANTIL. Durante todo o ano letivo deverá conter 01 troca de roupa de 
acordo com o clima, 01 pente ou escova de cabelos, 01 caixa de lenço de papel, 01 
caixa de lenço umedecido e 01 estojo contendo escova de dente com reservatório, 
creme dental e sabonete líquido. 

01 AGENDA PADRONIZADA DO COLÉGIO PASSIONISTA SANTA MARIA 

preenchida com todos os dados da criança – USO OBRIGATÓRIO.  

 


