LISTA DE MATERIAIS - Senior Kindergarten/2022
MATERIAIS DE USO PESSOAL
Enviar na mochila dia no 1º dia de aula
Todos os itens devem ser identificados com nome e sobrenome do aluno.

❑ 1 Pasta de elástico para lição de casa CSA
❑ 1 avental para pintura do CSA
❑ 1 sacola de tecido para arquivo e transporte de atividades do trimestre do Colégio Santa Amália (Ecobag)
❑ 1 estojo com 3 divisórias, contendo:
❑ 2 lápis triangular grafite nº 2
❑ 1 borracha
❑ 1 apontador
❑ 1 tesoura escolar plástica sem ponta
❑ 1 caixa de lápis de cor triangular 24 cores
❑ 1 caixa de caneta hidrográfica 24 cores
❑ 1 cola bastão 40g
OBSERVAÇÕES:
- Os materiais do estojo deverão ser repostos pela família ao longo do ano, conforme necessário.
- Todos os itens contidos no estojo deverão ser etiquetados, individualmente, com o nome completo da
criança.

FAVOR IDENTIFICAR A MOCHILA COM O NOME COMPLETO DO ALUNO NO LADO DE FORA.
Na mochila enviar diariamente:

❑ Nécessaire pequeno com 1 escova dental + 1 pasta dental + Lenços umedecidos;
❑ 1 garrafa (tipo squeeze) para beber água.
❑ 1 troca completa do uniforme, incluindo meia e tênis.
Todos os itens devem ser identificados com nome e sobrenome do aluno.
Compra Material Maple Bear – SLM+
ano letivo 2022

❑ SLM+ Senior Kindergarten 2022 - https://www.maplebearstore.com.br/o-que-sao-slms
 Book Club



1 ou 2 títulos literários em Inglês, conforme indicação da Coordenação Pedagógica:
Alunos novos: Aguardar contato da Coordenação Pedagógica
Alunos matriculados até 2021: Consultar orientações encaminhadas por e-mail

MATERIAIS DE USO COLETIVO

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

1 cola líquida 110g
1 cola líquida 500g (para reposição)
1 caixa de tinta acrílica neon 6 potes 10ml
2 potes de tinta guache azul com 250ml cada
2 potes de tinta acrílica branca com 250ml cada
1 pincel cerdas chatas – 1cm (nº 10)
1 Ecotela – tela em papel para pintura 20x29cm
1 bloco criativo A3 8 cores 120g com 32 folhas
1 bloco criativo A4 8 cores 120g com 32 folhas
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❑
❑
❑

1 bloco para pintura A4 300g com 12 folhas
2 blocos de desenho A4 (tipo Canson) 180g com 20 folhas
1 bloco de desenho A3 (tipo Canson) 140g com 20 folhas
2 folhas de papel color set azul claro
2 folhas de papel cartão azul claro
5 metros de plástico autoadesivo transparente (tipo contact)
10 sacos plásticos grossos com furos - tamanho A4 (tipo para pasta catálogo)
10 polaseal tamanho A4
1 rolo de barbante cru 8mm
10 botões coloridos de 20mm
10 pratos de papelão de 17,5cm (n° 3)
1 pote de massa de modelar com 500g
1 pote de massa cerâmica branca para modelar com 500g

Importante:
Todo o material é de aquisição obrigatória. Entregar na escola em 20/01, das 8h30 às
11h30 e das 13h às 17h – na unidade Pedreira de Freitas;
- 01 sacola com nome completo do aluno e série contendo os materiais de artes (que são
de uso coletivo).
* enviar demais materiais de uso pessoal na mochila, no 1º. dia de aula.
Obs: Os materiais não serão recebidos no dia da reunião de pais.
Reunião de Pais – SK (período regular): 29/01/22 – sábado – 8h.
Reunião Semi/Full Time: 28/01/22 – sexta-feira às 18h00.
Todas as reuniões acontecerão na unidade da Rua Antônio de Barros, 2319.
Divulgação das listas de turmas: 14/01/2022
Início das aulas: 31/01/2022

Guia de Fornecedores 2022
As indicações para compra de uniforme, materiais CSA e materiais 2022 estão disponíveis no link:
https://www.colegiosantaamalia.com.br/unidade-tatuape/secretaria-tatuape/

Rua Professor Pedreira de Freitas, 981 – Tatuapé - Telefone: 2942-7464
Rua Antônio de Barros, 2319 – Tatuapé – Telefone: 2322-4050
www.colegiosantaamalia.com.br - csa@colegiosantaamalia.com.br
www.facebook.com/colegiosantaamaliatatuape - Instagram: @colegiosantaamaliatatuape
LIGA SOLIDÁRIA - www.ligasolidaria.org.br

