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Apostilas Sistema Anglo – 4 volumes
Inglês - Standfor Evolution - Fly High - Nível II (Material disponível para compra, na livraria Loyola – CRM)
2 estojos do colégio.
1 apontador com depósito.
1 tesoura sem ponta (com o nome gravado)
3 borrachas macias
4 colas bastão
3 tubos de cola branca (líquida) - 110 gr
1 caixa de giz de cera- modelo curton- 15 cores
1 pote plástico de requeijão com tampa
1 jogo de caneta hidrocor 12 cores
6 lápis grafite B triangular
1 caixa de lápis de cor- triangular normal- 24 cores
1 pasta de acetato com elástico vermelha, fina (para lição de casa)
1 caixa de camisa encapada (modelo que sai a tampa, para guardar os materiais)
1 camiseta tamanho adulto usada: para as aulas de arte
1 pincel chato número 10.
1 sacola ecobag em algodão cru (35x37)
1 nécessaire masculina em algodão cru (20x30)
1 folha de papel de seda (rosa)
1 folha de papel de seda (azul claro)
2 sacolas de papel kraft (tamanho médio)
1 durex grosso
1 rolo de fita crepe
1 cartela de mult Tak
1 fita dupla face
1 pote de massa de modelar - 500 gr (qualquer cor)
3 pacotes de massa de biscuit (qualquer cor)
1 pacote de argilinha
3 sacos plásticos (tamanho folha A4)
3 color set coloridas
3 cartolinas brancas
1 paninho para pia (tipo Perfex)
2 potinhos de glitter-qualquer cor
2 potinhos de lantejoulas, circunferência grande (qualquer cor)
3 folhas de papel celofane
200 folhas de sulfite branco (A4)
3 folhas de papel cartão (qualquer cor)
1 sacola personalizada – Ciranda do Livro – Disponível para a compra, na livraria Loyola –CRM.
4 EVAs (marrom)
3 caixas de lenço de papel
2 gibi infantis
1 livro infantil




2 folha de papel camurça (qualquer cor)
2 folha de papel crepon (verde claro)

1 bloco de Lumipaper ou Canson colorido (20 folhas)





1 caneta de tecido (qualquer cor)
1 potinho de tinta de tecido (qualquer cor)
1 refil de cola quente grossa

Observações importantes:







Todo material de uso individual deverá estar identificado com o nome e sobrenome do aluno (a).
Todo material deve ser colocado numa sacola identificada com o nome e estágio/nível da criança (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 o 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 - Salas de aula
Turmas da tarde: 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.

