RELAÇÃO DE MATERIAIS PARA 2019 - NÍVEL V EDUCAÇÃO INFANTIL
Quantidade
Discriminação
01
Sacola grande ou Saco plástico IDENTIFICADO COM O NOME DA CRIANÇA, para
COLOCAR TODOS OS ITENS desta lista. Deverá ser entregue no dia 06/02/19 às 19h
(1ª Reunião com a Professora).
01

Bloco de papel -Creative Paper(não reciclável)

01

Pacote de papel sulfite A4 branco (100 folhas)

01

Pacote de papel sulfite A4 colorido (100 folhas)

01

Folha em EVA –liso

01

Folha em EVA –Glitter

01

Caixa de cola colorida (6 cores)

02

Cola bastão 40g

01

Cola líquida 110g

02

Cola glitter (cores que preferir)

01

Fita “Durex” colorida

01

Fita crepe marrom - larga (sugestão 3M)

01

Penal (estojo) grande contendo: 01 apontador, 04 lápis grafite, 02 borrachas e 01 caixa
de lápis de cor (12 cores) identificados com o nome do aluno, inclusive nos lápis de cor

01

Jogo de caneta hidrográfica grossa (12 cores)

01

Caixa de giz de cera (12 cores) grosso

02

Potes de massa de modelar grande – preferencialmente Utti Gutti- antialérgica

01

Pote de tinta guache – 250ml – cores (laranja, verde, bege, marrom, branco, roxo,
amarelo, vermelho)

01

Pasta com grampo A4

01

Avental (de tecido ou de plástico) com o nome da criança, marcado ou pintado.

01

Pincel chato nº. 10

01

Pincel nº 20

01

Pacote de palito de sorvete colorido

01

Folha Scrapbook estampado

01

Tesoura sem ponta – cabo preto, preferencialmente da Tramontina

01

01

Brinquedo para uso coletivo em sala de aula. Ficará na escola para uso diário das crianças
(carrinho, boneca de borracha, panelinha, kit de médico, frutas de plástico, animais de
borracha). * Não enviar pelúcia devido orientações da Vigilância Sanitária.
(Brinquedo de acordo com as normas de segurança e adequado à faixa etária).
Jogo adequado à faixa etária de material resistente

02

Caixa de lenço de papel c/100 folhas

01

Pacote toalha umedecida c/50 unidades

01

Gibi
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02

Revistas para recorte

01

Livro infantil– adequado à faixa etária (livre escolha dos pais e/ou da criança)

MATERIAL DE USO PESSOAL E DIÁRIO DEVIDAMENTE IDENTIFICADO:
01

Garrafinha para água

01

Mochila média (NÃO recomendamos a mala de rodinhas grande)

01

Lancheira contendo1Toalha de tecido pequena ou guardanapo para a hora do

lanche
SENHORES PAIS E RESPONSÁVEIS:
POR FAVOR, CONTAMOS COM SUA PARTICIPAÇÃO NA COMPOSIÇÃO DESTA LISTA
DE MATERIAIS OBSERVANDO AS SEGUINTES RECOMENDAÇÕES:

•

ENTREGA NO PRAZO SOLICITADO.

•

TODOS OS MATERIAIS DEVEM ESTAR IDENTIFICADOS COM O NOME DO
ALUNO,

INCLUSIVE

NOS

LÁPIS

DE

COR

E

CANETINHAS,

INDIVIDUALMENTE. DEVEM ESTAR ETIQUETADOS JÁ NO PRIMEIRO DIA
DE AULA.
•

PREZAR PELA SIMPLICIDADE DOS MATERIAIS.

•

RESPEITAR AS MEDIDAS/ORIENTAÇÕES INDICADAS.

•

HAVENDO NECESSIDADE, PODEREMOS SOLICITAR MATERIAIS PARA
REPOSIÇÃO.

INGLÊS: My first English Adventure 3 – Student Book – Editora Pearson. ISBN 978-0-13-110995-7

Srs. Pais, os livros de idiomas poderão ser adquiridos em qualquer livraria, física ou online,
com o código ISBN. Sugerimos a Livraria A Página do Shopping Cidade. Para otimizar o vosso
tempo, disponibilizamos um espaço no Colégio durante os dias 31/01, 01/02 e 04, 05 e 06/02,
das 08h30 às 18h, para que os senhores possam realizar a compra destes materiais com
maior comodidade e com uma condição especial de 10% de desconto (desconto exclusivo
para os livros de idiomas), oferecidos pela livraria, apenas nos dias de feira, na escola.
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Os materiais didáticos utilizados serão do Sistema de Ensino COC e do
LEGO ZOOM. Estes materiais serão adquiridos somente no Colégio Erasto Gaertner com
pagamentos bimestrais. Os materiais serão entregues no início de cada bimestre.
Para pagamento bimestral até o vencimento o valor é R$ 171,87 (Cento e setenta e um reais e
oitenta e sete centavos) para o material do COC e de R$ 105,00 (Cento e cinco reais) para o
material do LEGO ZOOM.
Conforme contrato específico.

Alimentação: Deverá ser enviada pela família diariamente e o lanche poderá ser trazido em
uma lancheira pequena. ORIENTAÇÕES:
•

Pães integrais, sanduíches naturais, bolos simples, pudins, iogurtes, cereais, frutas (já
picadas para o consumo).
• Não permitimos salgadinhos industrializados, refrigerantes, chocolates, balas, etc.
• NO DIA DO LANCHE LIVRE também mandar fruta e cuidar do cardápio.
NÃO PERMITIMOS REFRIGERANTE E PRODUTOS COMESTÍVEIS. Sugerimos pipoca
caseira, bolachas simples.
Educação Física: Tênis com solado de borracha, sendo este sem salto, para as aulas práticas,
ajudando assim na prevenção de acidentes. Não será permitida a participação do aluno com
sandálias, botas, sapatos, etc.
IMPORTANTE
* Todos os materiais devem estar identificados com o nome do aluno, inclusive nos lápis de
cor e canetinhas, individualmente.
*A agenda escolar 2019 será entregue para os alunos, no início do ano letivo, sem custo
adicional. É importante que a família, assim que receber a agenda preencha A PRIMEIRA
PÁGINA com os dados solicitados e mantenha as informações atualizadas, sempre que
necessário;
Atenciosamente,
DIREÇÃO

Rua Pastor David Koop, 189
Boqueirão | 81670-340
Curitiba | Paraná

(41) 3376-4566

www.erasto.com.br

