LISTA DE MATERIAL – 2018: EDUCAÇÃO INFANTIL – MATERNAL
ORIENTAÇÕES GERAIS
Colégio Criarte – Unidade II
Rua Jales, nº 20, Jd. Bonfiglioli, Jundiaí/SP
Telefone para contato: (11) 4526-1395
1º dia de aula: 29/01/2018 Segunda - feira
1ª REUNIÃO DE PAIS: 23/01/2018 (terça-feira)
18h30 - alunos da manhã
20h - alunos da tarde
Horários:
Segunda à sexta – Manhã - 7h30 às 11h30 / Tarde - 13h às 17h / Período Integral – 7h30 às 18h
Materiais:
O material só será aceito se estiver completo e identificado.
Todo material deverá ser entregue no 1ª dia de aula ou diretamente na secretaria do Colégio, em sacolas
ou caixas devidamente identificadas com o nome e a turma do aluno.
Uniforme escolar:
O uso do uniforme completo é obrigatório desde a 1ª semana de aula. Porém, está autorizada a entrada dos
alunos sem o uniforme completo até o dia 02/03/2018. A partir do dia 05/03/2018,todos os alunos deverão
estar uniformizados.
O aluno deverá comparecer ao Colégio devidamente uniformizado, estando em turno de aula ou em turno
inverso.
O uniforme completo é de uso obrigatório.
TODO UNIFORME DEVERÁ SER IDENTIFICADO COM O NOME DO ALUNO. NÃO NOS
RESPONSABILIZAMOS PELO EXTRAVIO DE PEÇAS SEM MARCAÇÃO.
Seguem abaixo os endereços dos locais autorizados a vender nossos uniformes:
1) ALEDUCI UNIFORMES (www.aleduci.com.br)
LOJA 1: Rua João O. Simionato, 46 – Jardim Esplanada – Jundiaí Fones: 4816-6049 (loja), 4816-3126 (fábrica).
LOJA 2: Mercadão da Cidade – Box: 72/73. Rua Engenheiro Monlevade, esquina com Avenida União dos
Ferroviários – Centro – Jundiaí. Fone: 4587-9824 (estacionamento no local)
2) SOLEMAR CONFECÇÕES
Rua Bernardino de Campos, 325 – Centro – Jundiaí. Fone: 4521-1547
Local para estacionar – Estacionamento Silva, em frente a loja, nº 306.
3) ADRIANA UNIFORMES
Rua Bom Jesus de Pirapora, 1455 – Jardim Bonfiglioli – Jundiaí. Fone: 3395-6152 / 98225-2321 (Ao lado do
Laboratório Anchieta). Local para estacionar – Estacionamento Bob Esponja – na mesma rua, nº 1485.
Agenda escolar personalizada do Colégio Criarte (será entregue no primeiro dia de aula)
05 fotos 3x4 (atividades em sala de aula)
01 foto 10 x 15 para o mural da classe
01 livro de história com bastante figuras e pouco texto (novo)
01 brinquedo pedagógico de plástico ou madeira
01 estojo de canetinhas grossas com 12 cores
01 caderno brochura pequeno de capa dura encapado
( meninas cor vermelha e meninos cor azul)
01 caixa de tinta plástica com 6 unidades
01 caixa de cola gliter com cores variadas
01 caixa de big giz de cera triangular grosso (Acrilex) grande com 12 unidades
03 tubos de cola grande (Tenaz)
02 bastão de cola (grande) Prit
01 caixa de guache com 12 unidades (Faber Castell ou Acrilex)
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01 rolo de durex transparente (48mmX45m)
01 fitas crepe 3M
01 camiseta P- adulto (momentos de pintura)
01 pincel fino – chato nº14 (Tigre)
1 borracha branca- Faber Castell
02 pacotinhos de lantejoulas grandes (1 de cada cor)
02 lápis grafite triangular/ jumbo (Faber Castell – raspar e colocar nome)
01 caixa de lápis de cor (gigante) com apontador Faber Castell com 12 unidades
01 metro de plástico grosso azul (para ficar no Colégio)
01 tesoura sem ponta
01 pote (500g) de massinha de amido SOFT Acrilex (cor: opcional)
03 envelopes grandes tamanho A3
01 pasta transparente Romeu e Julieta
03 placas de EVA (tamanho cartolina) – verde, vermelho e amarelo
01 Tela para pintura 30 X 40
01 bloco de papel A3 297mmX420mm 75g/m2 (50 folhas)
100 folhas de sulfite branca A 4.
02 folhas de papel cartão A4
01 folha de papel camurça grande
02 folhas de cartolina A4 branca
02 folhas de cartolina grande branca
03 folhas de color set A4 (cores variadas)
03 folhas de color set grande (cores variadas)
02 folhas de papel laminado grande (cores variadas)
02 folhas de papel crepom (cores variadas)
10 saquinhos plásticos para Romeu e Julieta
03 grampos Romeu e Julieta – se possível de plástico
01 rolo de metalóide (qualquer cor)
02 gibis
02 revistas usadas (Cláudia, Desfile, Pais e Filhos, Crescer)
01 pacote de palito de sorvete colorido
3 refis de cola quente fina
3 refis de cola quente grossa
01 pote com tampa de 4 litros
01 pacote de canudo
01 pacote com 12 bexigas
01 kit de brinquedo para parque de areia (balde, pá e peneira)

MATERIAIS DE USO PESSOAL
Esses itens ficarão no Colégio. Conforme esses produtos irão terminando, serão solicitados via agenda.
1 creme dental
1 escova dental com protetor
1 pente para ficar na mochila

ALUNOS DO PERÍODO INTEGRAL
ESSE MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE EM UMA SACOLA FECHADA COM A IDENTIFICAÇÃO:
“PERÍODO INTEGRAL + NOME DO ALUNO E SÉRIE”. ATENÇÃO: DEVERÃO SER ENTREGUES NA PRIMEIRA
REUNIÃO DE PAIS, OU PARA A PROFESSORA NO 1º DIA AULA.
MATERIAIS
01 pote (500g) de massinha de amido SOFT Acrilex (cor: opcional)
01 brinquedo pedagógico
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Para uso quando estiver em aula
1 creme dental
1 escova dental com protetor
Para uso quando estiver em recreação. Conforme esses produtos irão terminando, serão solicitados via
agenda.
1 creme dental
1 escova dental com protetor
1 pente para ficar na mochila da criança
1 sabonete líquido Granado Bebê na cor amarela 250 ml
1 shampoo Granado Bebê na cor amarela 250 ml
1 condicionador Granado Bebê na cor amarela 250ml
Manter uma sacola plástica na bolsa, para roupa suja
Esses itens ficarão no Colégio
1 travesseiro pequeno
1chupeta com suporte
Deverão ser enviados ao Colégio às 2ªs feiras e serão devolvidos às 6ªs feiras.
Para fronha e lençol ter no máximo 02 opções, ou seja, reservar dois lençóis e duas fronhas que sempre serão
usados no Colégio. Os mesmos deverão conter nome, sobrenome e série do aluno(a).
1 toalha de banho
1 fronha
1 lençol

PEDIMOS A GENTILEZA DE IDENTIFICAR TODOS OS MATERIAIS E MANTER UMA SACOLA
PLÁSTICA NA BOLSA PARA ROUPA SUJA.
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