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Apostilas Sistema Anglo de Ensino – 4 volumes
1 caixa de giz de cera (12 cores)
3 colas bastão – 20g
4 colas branca líquida – 110g
1 tintas tecido (qualquer cor)
1 caixa de cola glitter
1 caixa de cola colorida – 6 cores
1 caixa de tinta guache (12 cores)
1 esponja porosa para pintura
2 potes de massa para modelar – 500g - (qualquer cor)
2 blocos de papel canson A3 (50 folhas)
1 bloco de lumi paper creative (neon)
1 folha de papel laminado (azul ou verde)
3 EVAs – (azul, rosa e vermelho)
2 folhas de papel celofane (azul, verde)
1 folha de papel camurça (vermelha)
3 folhas de papel Kraft
3 folhas de crepom (verde, vermelha e amarela)
2 folhas de papel seda (cor rosa)
1 folha de papel cartolina (branca)
1 rolinho pequeno para pintura 10cm
1 pasta A3 - polionda com elástico (azul royal)
1 pacote de algodão
1 pacote de lantejoulas grandes
1 pote de tinta guache – 250 ml – marrom
1 cartela de Multi Tak
3 caixas de lenço de papel
3 folhas de lixa (nº A 257)
2 sacolinhas porta carregador de celular em tecido cru
1 sacola personalizada – Ciranda do Livro – Disponível para a compra na livraria Loyola – CRM.
10 botões grandes
Retalhos de tecido estampados
1 camiseta usada (grande) para a aula de artes

Observações importantes:






Todo material deve ser colocado numa sacola identificada com o nome e estágio/nível do aluno
(Maternal II, Maternal III, Nível I e Nível II)
A agenda escolar será oferecida pelo colégio;
A lancheira e a mochila (padrão do Colégio) estarão disponíveis para aquisição na tesouraria;
Identificar, com nome e sobrenome do aluno, todas as peças do uniforme;
O material deverá ser entregue para a professora da classe no dia da 1ª reunião de pais.

 Reunião de Pais do início do ano letivo: 30 de janeiro de 2019


Educação Infantil

Horários:
Turmas da manhã: 7h30 às 9h30 - Salas de aula
Turmas da tarde: 13h30 às 13h30 - Salas de aula


Reunião do período diversificado (Maternal II e III, Nível I e II): Salão Santa Paulina – 16h – 2º andar

O material escolar está disponível na Livraria Loyola do Colégio Regina Mundi.
Horário: 07/01 a 07/02/2019 das 8h às 16h, e 19/01/2019 (sábado) das 8h às 11h.

