COLÉGIO FRANCISCANO SANTÍSSIMA TRINDADE
108 anos ensinando valores
para toda a vida.

Listagem de materiais para a Educação Infantil
- Infantil 4 (4 anos) – 2 022


1 garrafinha com água para beber (vai para casa e vem para o Colégio todos
os dias)



1 toalha para o lanche (vai para casa e vem para o Colégio todos os dias)



1 conjunto de pincel atômico (12 cores)
1 caixa de giz de cera retrátil
1caixa de lápis de cor (12 cores)
1 apontador com coletor















Esses materiais devem ser
organizados em um
estojo, preferencialmente,
com divisórias.

1 pincel nº 12
1 tesoura sem ponta (inoxidável)
Importante:
 Todos os materiais devem
1 tubo de cola bastão grande
ser identificados.
1 tubo de cola líquida pequeno
 O envio do jogo pedagógico
100 folhas de papel ofício (110/120g/m²)
e do livro de história infantil
45 folhas de papel lumi paper
será combinado na reunião
de pais.
50 folhas de papel ofício colorido
 Todos os materiais devem
10 sacos plásticos (A4)
ser entregues à professora
1 almofada
em uma caixa ou sacola,
1 metro de fita mimosa amarela
devidamente identificada, na
entrevista com a professora.

2 potes de massinha de modelar soft
(cores variadas)
 1 caixa de massinha de modelar soft (12
cores)
 1 caneta de retroprojetor, ponta média
(preta)
 1 tubo de cola glitter
 1 conjunto de tinta guache (6 cores)
 1 folha de papel crepom
 1 folha de papel laminado
 1 pasta com elástico
 1 pacote de palito de churrasco
 1 caixa de lenço descartável de papel
 1 pacote de lenço umedecido
 2 E.V.A lisos
 2 E.V.A glitter
 1 durex colorido
 2 refis de cola quente (bastão fino)
 1 caixa de sapato


 REUNIÃO DOS RESPONSÁVEIS COM A PROFESSORA: o dia, o horário e a modalidade (presencial
ou remota) serão divulgados a partir do dia 08/02, no Aplicativo Agenda Franciscana e nas Redes Sociais do
Colégio.
OBSERVAÇÕES:
 Orientações para a volta às aulas: para o início do ano letivo, é muito importante as famílias acompanharem as
orientações fornecidas pelo Colégio através do Aplicativo Agenda Franciscana, do Portal do Responsável, do Site e
das Redes Sociais, a partir de 10 de fevereiro de 2022. Conforme forem estabelecidos os protocolos de volta às aulas
para as escolas, poderão ocorrer alterações em relação ao modo como é atualmente.
 Aplicativo Agenda Franciscana: pedimos aos pais ou responsáveis que façam a instalação em seu smartphone;
está disponível na sua loja de aplicativos (Play Store ou App Store). No primeiro acesso após a instalação, será
necessário usar uma identificação e uma senha individual, que estão disponíveis no Portal do Responsável.

 É obrigatório usar o uniforme, que deve estar visível, nos turnos da manhã e da tarde, em todas as atividades no
ambiente escolar, inclusive nas aulas de Educação Física e atividades extraclasse (camisetas, moletons e casacos).
Calças e bermudas recomendam-se nas cores, azul, cinza ou preto.
 O uniforme do Santíssima é comercializado nas empresas: Vitória Confecções e Ki Malhas.
 O tênis é de uso obrigatório e diário na Educação Infantil.
 Entrevista dos responsáveis com a professora – será agendada na reunião com os responsáveis.
 Início das aulas: 16/02/2022, às 13h15min.
 Horário das aulas: das 13h15min às 17h15min.
 Portão de entrada e saída da Educação Infantil: acesso exclusivo pela rua Coronel Martins, nos horários:
Tarde: entrada – 13h05min às 13h30min - saída – 17h às 17h30min.

