Relação de Materiais – 2018
JARDIM 1
Adquirir na Papelaria
 Apostila Positivo – 04 volumes
Adquirir no Glorinha
 Apostila do Glorinha (adquirir na secretaria do Colégio a partir do dia 31/01/2018)
 Material Escola da Inteligência (será entregue na sala de aula)
01 caixa de giz de cera grosso – 12 cores
(grande)
01 caneta de retroprojetor (ponta fina e
ponta grossa)
01 cola glitter
01 pasta de papelão com trilho (branca)
02 colas brancas
500 folhas de sulfite A-4
05 EVA, sendo 01 branco, 01 verde, 01 bege e
02 a escolher as cores
02 EVA estampados
02 EVA atoalhados
03 EVA com glitter
01 apontador para lápis jumbo
02 caixas de massa para modelar – 12 cores
01 caixa de cola colorida
01 pacote de peças de encaixe (tipo LEGO)
01 tesoura sem ponta

01 revista velha com conteúdo adequado
para crianças
300 copos descartáveis ou uma caneca
identificada para uso pessoal
01 maleta polionda com alça
02 borrachas
01 estojo grande com 2 zíperes
02 caixas de lenços de papel
01 brinquedo faz de conta – meninas:
panelinhas; meninos: ferramentas
02 cartelas de adesivos
01 caderno de cartografia (96 folhas) com
margem e abertura
01 pacote de brinquedos (animais – fazenda)
01 avental
01 caixa de lápis de cor jumbo 12 cores
01 papel crepom
02 lápis pretos de escrever (jumbo)
01 cola TEK Bond

Colocar o NOME em todos os materiais e uniforme, inclusive em cada um dos lápis. Fazer abertura no
caderno.
O UNIFORME ESTARÁ DISPONÍVEL NOS SEGUINTES LOCAIS:
Uso diário obrigatório, não sendo permitidas variações no mesmo.

 Papelaria Lápis de Cor – Rua Irmã Eleutéria, 158 – Centro – Fone: 3422-4463.
 Loja Bebê Chic – Rua Oswaldo Cruz, 808 – Centro – Fone: 3424-1869
 É vedado o uso da logomarca, de propriedade do Colégio, protegida pela Lei 9.279/96, para todo e qualquer
tipo de material, salvo por autorização expressa do colégio, como, por exemplo, confecção de uniformes,
bordado ou plotagem da logomarca sem autorização, bem como eventos a serem realizados fora das
dependências do Colégio. (conferir CONTRATO 2018).

IMPORTANTE:
Dia 31/01/2018 - 13 horas – presença dos pais e alunos na sala de aula para avisos, informações e entrega
dos materiais à professora. Logo após, serão dispensados.
Dia 01/02/2018 - aula normal (13h 10min às 17h 25min).

COLÉGIO NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Rua Antônio Ostresnki, 272 – Apucarana– PR – Brasil – 86800-200– (43) 3422-0551 . www.glorinha.g12.br
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

IMACULADA REDE DE EDUCAÇÃO

