COLÉGIO NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio
Rua Antonio Ostrenski, 272- Cx. Postal 483 Fone: (0xx 43) 3422-0551 9669-0246(TIM)
86 800-970 – APUCARANA – PR E-mail: colegioglorinha@glorinha.g12.br

Relação de Materiais – 2022
INFANTIL V

Apostila Positivo – 02 volumes + 02 cadernos de atividades- E-commerce
Material Escola da Inteligência – E-commerce
Apostila de Inglês - adquirir na tesouraria do Colégio a partir do dia 04/02/2022
Apostila Glorinha (complementar) – adquirir na tesouraria do Colégio a partir do dia 04/02/2022
300 folhas de sulfite A-4
02 caixas de lenço de papel
01 bloco criativo
*04 bastões finos p/ cola quente
300 copos descartáveis ou garrafinha com
02 latas de massa de tomate vazias e
tampa identificada para uso pessoal
encapadas
02 colas grandes
01 caixa de lápis de cor com 48 cores
06 lápis de escrever (não é jumbo)
01 apontador com depósito
01 post-it
04 caixas de massa de modelar com 06 cores
03 borrachas verdes macias
01 estojo grande com zíper (duplo)
01 pasta branca de papelão com trilho
01 metro de contact transparente
02 EVA lisos (cores variadas)
02 cartelas de adesivos
02 EVA com glitter (cores variadas)
01 caixa de giz de cera jumbo
02 EVA 45x60 decorados (estrela, bola, etc...) 01 caixa canetinhas
02 EVA brancos (atoalhado)
01 tesoura sem ponta
02 revistas
*01 cola tek bond
*01 fita crepe larga
*01 caneta retroprojetor
*01 durex largo
02 crepons – sendo 01 verde e 01 amarelo
*Os materiais marcados (*) são de uso coletivo, importantes para a execução de algumas atividades,
porém são opcionais para os pais adquirirem.
Colocar o NOME em todos os materiais e uniforme, inclusive em cada um dos lápis.
O uniforme é de uso diário obrigatório, não sendo permitidas variações no mesmo.
O UNIFORME ESTARÁ DISPONÍVEL NOS SEGUINTES LOCAIS:

 Papelaria Lápis de Cor
 Loja Star Baby – Rua Dr. Munhoz da Rocha 1065, sala 01- Fone: 99609-4083
 Casa dos uniformes (Maringá) www.casadosuniformes.com.br
Obs.: O uniforme OFICIAL da Escola é produzido pela Casa dos Uniformes, não sendo permitida sua
reprodução por terceiros (PIRATARIA é crime e está sujeita às sanções legais).


Fica vedado ao(s) CONTRATANTE(S) e aluno(a) utilizarem a logomarca de propriedade do CONTRATADO, protegida pela Lei
9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial), para todo e qualquer tipo de material, como, por exemplo, confecção de uniformes,
bordado ou plotagem da logomarca sem autorização, bem como eventos a serem realizados fora das dependências do
CONTRATADO, salvo por autorização expressa. (conferir CONTRATO 2022).

IMPORTANTE:
Dia 01/02/2022 - 13 horas – presença dos pais na sala de aula para avisos, informações e entrega dos
materiais à professora. Logo após, serão dispensados.
Dia 02/02/2022 - aula normal.

