
 

Informações importantes 
 

 

 

 

Senhores pais, 

 

Seguem informações importantes para a organização e o acolhimento dos alunos e famílias 

para o ano de 2018. 

 

 23/1, 3ª feira - Divulgação de listas de classe 

 29/1, 2ª feira - Escola aberta 

 31/1, 4ª feira, às 8h - Reunião de adaptação para pais de alunos ingressantes em 2018. 

 5/2, 2ª feira - Início das aulas 

 

 

 

Lista de material - 2018 

 

 

O material especificado abaixo deverá ser entregue à morá de seu(sua) filho(a) no dia da 
escola aberta. 
 

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. 

 

Tânia Martin e Mindla Fleider 

Coordenadoras da Educação Infantil 

 

LISTA DE MATERIAL INDIVIDUAL 

 

1 avental plástico com manga comprida (pode ser encontrado na Lúcia Uniformes) 
1 foto 3X4 (atual) 

1 foto 10X15 (Individual e atual) 

1 camiseta branca lisa tamanho 2 

1 mochila com o logo da escola (será vendida no colégio) 

1 pasta cristal com alça tamanho A3 transparente azul 

1 copo plástico com tampa  

1 livro paradidático que fará parte do acervo da classe (será indicado no início do ano pela morá) 
Mudas de roupa – camiseta, malha, calça, short, meia e tênis 

Fraldas e pomada 

 

 
FAVOR IDENTIFICAR O MATERIAL 

Infantil 1 

 



 

MATERIAL ESCOLAR PARA USO COLETIVO 

 

1 bloco de papel canson A3 

1 bloco de papel canson A4 

1 bloco eco cores – 110 g/ / 42 cores (Nova Print)* 

1 caixa de cola colorida Plasticor 

2 caixas de giz de cera grande e grosso (12 cores) 

1 caixa de gizão de lousa colorido 

2 caixas de massinha antialérgica (Soft ou Uti Gutti)* 

1 esponja de cozinha 

2 folhas de EVA (cores variadas) 

1 folha imantada adesivada no formato A4 (210 X 297 mm) 

2 lixas nº 80 

1 metro de tecido de algodão branco  

1 metro de papel contact transparente 

2 metros de plástico cristal grosso 

1 pincel de barba 

2 potes de tinta guache (Acrilex)* antialérgica 250g (cores variadas) 

1 rolinho para pintura 

 

*Sugestão 

 

 

 
TRANSPORTE - para as famílias que NÃO aderiram ao transporte oferecido pelo colégio e optarem por 

contratos particulares: 

 Jaime – tel: 3672-9509 e 99687-1454 

 Roberto/Cecília. Tel: 3462-9399 e 94741-1655 

UNIFORMES 

Importante: 

Em 2018 os alunos da Educação Infantil poderão usar calça, saia ou short azul-marinho.  

 Lucia Uniformes - tel: 3872-3821 e 3875-1075. R. Minerva, 357 (www.luciauniformes.com.br) 

Atendimento: 2ª a 6ª feira das 9 às 18 horas. Sábados das 9 às 13 horas. 

 Sadaka uniformes - tel: 4327-6257 - R. Barra do Tibagi, 614.  

Atendimento: 2ª a 6ª feira das 8 às 18 horas. Sábados das 9 às 14 horas. 

 Tipinifini - tel: 99442-2394. Rua Iolanda, 57 – Mooca (www.tipinifini.com.br).  

Atendimento: 2ª a 6ª feira das 9 às 17 horas. 

  

                                     

http://www.luciauniformes.com.br/
http://www.tipinifini.com.br/

