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Fones: 3251.4361
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INFANTIL 5

MATERIAL ESCOLAR DE USO INDIVIDUAL
PARA TRAZER DIARIAMENTE (Solicitamos a higienização diária dos materiais)
 01 Bolsa;
 01 Lancheira com GARRAFA e TOALHA DE LANCHE;
 01 Agenda Escolar (1 dia por página);



01 Pasta plástica com elástico: tamanho ofício, lombo 4cm



01 Estojo com: lápis grafite, borracha, lápis de cor, lápis de cera, cola e tesoura escolar.

PARA TRAZER DIARIAMENTE (quando solicitado)
 04 caixas de pintura a dedo
 02 massa de modelar
 01 Material Dourado em madeira – uso individual;
 01 Caderno de desenho grande capa dura c/ 48 fls;
 01 Caderno brochura grande c/ 80 fls
PARA FICAR NA ESCOLA(deve ser entregue no colégio até o dia 22/01/2021)
 01 Pasta plástica com ferragem tamanho ofício TRANSPARENTE;
 03 pcts de Papel Sulfite tipo Chamequinho – oficio A4 na cor branco;
PARA FICAR EM CASA
 03 Pastas plásticas com ferragem tamanho ofício TRANSPARENTE;
01 Toalha branca de mão/lanche com espaço para bordado (30cm x 48cm).
MATERIAL DIDÁTICO–Sistemade Ensino – ÉTICO (Editora Saraiva)
 Coleção Tantos Traços – Educação Infantil: Traços e Letras – Nível 3.
Será vendido no colégio a partir do dia 28/12/2020
 Valor: R$ 366,88 à vista ou R$ 378,23 parcelado em 8 vezes.
OBS.:
1.
2.

3.

No ato da matricula deve pagar o valor das lembrancinhas de:
Dia das Mães e dos Pais R$ 30,00 cada / Dia das Crianças R$ 40,00
Marcar com o nome do aluno: Farda, calçado, brinquedo, livro, etc; enfim, todo material individual do aluno, que seja
trazido para o colégio.
Informamos aos pais e responsáveis que os itens sinalizados pela secretaria não precisam ser entregues novamente ao
colégio, tendo em vista que estes não foram utilizados no ano letivo de 2020 devido às aulas remotas. O Colégio Ser e
Crescer teve esse cuidado com o objetivo de ajudar as famílias na diminuição dos gastos.

Nossa família existe para cuidar a sua

