CONGREGAÇÃO DE SANTA CRUZ
RECONHECIDO PELO CEE-PA PELA RESOLUÇÃO Nº 085 DE 30/01/2014

LISTA DE MATERIAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL – 2020 – NÍVEL III
01 Escova de dente
01 Creme dental infantil
01 Recipiente plástico (para higiene bucal)
01 Sabonete líquido
01 Copo com nome
01 Toalha de rosto com nome
01 Lancheira
01 Toalha para o lanche com nome
01 Estojo grandes (02 compartimentos)
01 Tesoura com ponta redonda (pequena)
01 Caixas de lenço de papel
02 Pacotes de lenço umedecidos
03 Caixas de massa de modelar (base de amido)
02 Caixas de lápis de cor (24 cores)
10 Lápis pretos
03 Borrachas sem cheiro
02 Tubos de cola branca (90g)
02 Rolos de cola bastão grande
01 Cola de silicone (100ml)
01 Caixa de tinta guache
01 Pincel nº 06
01 Pasta polionda (06 cm)
01 Avental (que será adquirido no colégio) com nome bordado
03 Cadernos brochura capa dura (96 folhas)
01 Caderno brochura capa dura (48 folhas – para inglês)
01 Caderno de desenho (capa dura grande / 96 folhas)
01 Papel ofício colorido (100 folhas)
03 Apontadores faber castell
01 Jogo pedagógico (de acordo com a idade)
06 Livros de histórias infantis interessantes, com boas temáticas
01 Tela para pintura 30x40
Revistas para recortes (pais e filhos, de arquitetura, globo rural)

0BSERVAÇÕES:
 Ao adquirir os materiais, observe a qualidade para garantir a segurança de seu filho
quanto ao uso e a indicação da faixa etária.
 Colocar o nome do(a) aluno(a) em todos os materiais, inclusive mochila com
rodinhas, lancheira, colher, uniforme, toalha, etc.
 Durante o ano, havendo necessidade, alguns materiais serão solicitados aos pais.
 Todo o material deverá ser entregue no dia 13 de janeiro de 2020. (Nesse dia não
haverá aula).
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