COLÉGIO SANT’ANA
EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO, PROFISSIONAL E NORMAL
RUA PINHEIRO MACHADO, 189 - CENTRO - PONTA GROSSA - PR.
CEP. 84010-310 - FONE: (042) 3224-0301
www.santanapg.com.br

LISTA DE MATERIAL
1º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL I – 2019
01caderno de desenho grande com margem
02 blocos criativos (folhas coloridas)
01 tesoura sem ponta e de bom corte
03 tubos de cola (90g) Tenaz
01 caixa de cola colorida
01 caderno de linguagem – 96 folhas
(Português)
02 cadernos de linguagem – 48 folhas
01 caderno de caligrafia – 40 folhas
01 caderno de brochura aritmética com 48 folhas,
com margens, quadro de 1 cm (Matemática)
01 caixa grande de lápis de cor com 12
unidades
01 caixa de giz de cera curton com 12 unidades
02 lápis de escrever
01 estojo com 6 canetinhas
02 borrachas brancas macias
01 apontador escolar simples com depósito
02 caixas de massa de modelar com 12 cores
(base de amido)
01 pincel n° 14 (chato)

02 cola bastão
01 caixa de tinta para pintura a dedo ou guache
(6 cores)
2pc de lantejoula
200 folhas de sulfite branco – A4
05 envelopes tamanho ofício (branco/grande)
01 estojo simples com zíper
02 revistas em quadrinho – Gibi
03 folhas de EVA (Rosa, verde com glitter e
verde)
01 camiseta tamanho adulto para pintura
05 envelopes simples (de carta)
01 mochila escolar
03 revistas para recorte
02 livros de história infantil adequado à idade (5
a 6 anos) – Letra caixa alta
01 pote para colocar massinha
02 rolos de papel higiênico (60m) para uso de
atividades em sala.
03 refil de cola quente (fino)
01 rolo de fita dupla face

OBSERVAÇÕES:
 A entrega dos materiais será no dia 30/01/2019, das 13h30min às 16h:30min.
 Todo material deverá ser encapado e identificado, inclusive o uniforme (especialmente jaqueta).
 Não comprar caderno universitário.
 Evitar materiais sofisticados.

INFORMAÇÕES
HORÁRIO ESCOLAR: 13h05min às 17h30min
INÍCIO DAS AULAS: 04 de Fevereiro de 2019
UNIFORME: uso OBRIGATÓRIO (agasalho completo, camiseta e tênis. No inverno jaqueta e/ou moletom
do Colégio.
Os alunos não poderão usar sandálias, crocs ou chinelos, SOMENTE TÊNIS.

