INFANTIL II
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.

OBSERVAÇÕES:




Os materiais 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:
o LOJA DOS UNIFORMES: 3473-7375
o MSK UNIFORMES: 3469-8296
o ESTRAVAGANZZE CONFECÇÃO: 3468-5450

DATAS:



Dia 25/01, SEGUNDA-FEIRA, 13h30 às 15h: Acolhida aos novos alunos.
Reunião entre Pais e Educadores: 25/01/2021, segunda-feira, 16h.
o Observação: as reuniões acontecerão via Google Meet. Na semana anterior
será enviado pelo aplicativo Iscool e/ou e-mail (pais novos) os links para
acesso.



Dia 26/01, TERÇA-FEIRA: Início das aulas regulares para todos os alunos. Entrega de
Materiais (Todos os itens da lista deverão estar IDENTIFICADOS com o nome do aluno).

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR
QTDE.
01
01
01
01
01
01
01
01

ITEM

Lancheira.
Squeeze (para água).
Caderno de desenho espiral, encapado com a cor vermelha – 50 folhas.
Pasta A4, fina.
Caderno grande brochura, capa dura, liso, cor vermelha – 50 folhas.
Tesoura pequena, sem ponta, de bom corte, com nome gravado.
Caixa de lápis de cor 12 unidades (finos).
Estojo de canetinhas (finas).
Estojo contendo: 02 lápis de escrever (grafite), 01 borracha macia e um apontador
01
com depósito.
01
Camiseta grande para pintura.
01
Tela para pintura 20cm x 30cm.
01
Pote de massinha de modelar (500g).
01
Tubo de cola branca (90g).
02
Tubos de cola bastão (20g).
01
Pincel chato nº 16.
02
Pacotes de papel criativo A4 (cores viva).
02
Tubos de guache (250ml) – qualquer cor.
01
Bloco de papel, A3, desenho encorpado.
01
Bloco de papel, A4, desenho encorpado.
01
Pacote de palitos de sorvete.
03
Revistas para recorte.
03
Folhas de papel cartão (cores sortidas).
03
Folhas de cartolina color set (cores sortidas).
01
Pacote de papel dobradura A4 (cores vivas).
02
Rolos de fita crepe (grosso).
01
Pacote de palito de churrasco.
02
Livros de histórias infantis para crianças de 05 a 06 anos.
CAMBRIDGE – MATERIAL DIDÁTICO: Greenman and the Magic Forest, Level B – Pupil’s
Book - ISBN: 978-84-9036-834-3.
01 MOCHILA INFANTIL: Durante todo o ano letivo deverá conter: 01 troca de roupa de
acordo com o clima, 01 caixa de lenço umedecido e 01 estojo contendo escova de dente com
reservatório, creme dental e 01 toalhinha.
01 AGENDA PADRONIZADA DO COLÉGIO PASSIONISTA SANTA MARIA preenchida
com todos os dados da criança – USO OBRIGATÓRIO.

