COLÉGIO FRANCISCANO SANT’ANNA
Rua dos Andradas, 1658 – Fone: (55) 3222.4545 - Santa Maria - RS
E-mail:santanna@colegiosantanna.com.br

Pré A - Educação Infantil
Relação de Materiais Escolares – 2021
MATERIAL INDIVIDUAL (IDENTIFICADO)
1 Lancheira
1 garrafa com bico para água
1 frasco pequeno de álcool em gel 70%
1 máscara de proteção em um saco plástico

Kit de Higiene com:
Lenço de papel
Lenço umedecido
1 escova de dente com protetor de cerdas
1 toalha de mão
1 creme dental

MATERIAL INDIVIDUAL IDENTIFICADO A SER ENTREGUE EM 1 CAIXA ORGANIZADORA
CRISTAL COM TAMPA COM CAPACIDADE DE 5,71L NAS DIMENSÕES: 28x17x12cm,
CONFORME LISTA ABAIXO:
1 guardanapo de jogo americano plástico
1 brinquedo individual de plástico
1 pasta fina plástica com abas e elástico (tarefas)
1 jogo de encaixe
1 avental para pintura
2 potes de massa de modelar
1 caderno de desenho (100 folhas)
1 foto da família (10x15)
1 rolo de sacos (3l ou 5 l)
1 foto do aluno (7x10)
2 conjuntos de alfabeto móvel (completo) de plástico
 Estojo com duas divisórias contendo:
1 tesoura escolar
1 caixa de lápis de cor 12 cores - Jumbo/grosso
1 lápis grafite preto
1 jogo de canetinhas hidrocor 12 cores (ponta grossa)
(Sugestão: Faber Castell)

1 tubo de cola grande 90g
 Uma muda de roupa completa em um saco plástico e um calçado em outro saco plástico.
MATERIAL QUE FICARÁ EM CASA E SERÁ SOLICITADO PELA PROFESSORA NO DECORRER
DO ANO:
1 caixa de giz de cera pequena (grosso)
2 folhas E.V.A
1 pincel chato n° 10
2 folhas de E.V.A gliter
1 pote de tinta guache 250ml com bico dosador
1 pacote de palito de churrasquinho ou picolé
1 tubo de cola gliter
2 pacotes de folhas (Sugestão: Lumi Papers)
1 revista usada para recorte
1 rolo de fita dupla face
50 folhas de papel A3 (grossa)
1 pacotes de bichinhos E.V.A (sortidos)
100 folhas de sulfite 60 – A4

ATENÇÃO:
- O uso do uniforme é diário e obrigatório, necessitando a identificação do nome do aluno.
- Solicitamos que venha para a escola somente o material necessário e identificado.
- Ressaltamos a importância do calçado adequado como forma de contribuir na saúde da criança,
por essa razão, recomendamos o uso de tênis.
- NÃO SERÁ PERMITIDO O USO DA MOCHILA E DE BRINQUEDOS TRAZIDOS DE CASA.

INÍCIO DAS AULAS: 18/02/2021
Manhã: 7h50min – 11h50min

Tarde: 13h30min – 17h30min

(Horário sujeito aos decretos Municipais e Estaduais)

› UNIFORME - Malharia Aline, Rua Benjamin Constant, nº 1311.

Fones: (55) 3026 -1154 - (55) 99637-7711.

