Centro Educacional Sagrada Família
Educação Estilo Família

LISTA DE MATERIAL- 2022
USO INDIVIDUAL

HORÁRIO INTEGRAL – 1º, 2º, 3º e 4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MATERIAL PARA ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO

✓

Estojo contendo (atividades, dever de casa e reforço):
➢ 06 lápis pretos.
➢ 03 borrachas.
➢ 02 apontadores com depósito.
➢
01 tesoura sem ponta.
✓
02 tubos de cola líquida (110g) (atividades/artes);
✓
01 caixa de gizão de cera pequeno com 12 cores (atividades/artes);
✓
01 caderno brochura capa dura 96 folhas (reforço escolar);
✓
01 folha de E.V.A. lisa (atividade/artes);
✓
01 folha de E.V.A. com gliter (atividade/artes);
✓
02 pote de massa de modelar grande macia – 500g (atividade lúdica e artes);
✓
02 caixa de lápis de cor com 12 cores (atividades e artes);
✓
01 livro de história de acordo com a faixa etária (atividade lúdica e dirigida);
✓
01 brinquedo pedagógico (quebra-cabeça, Jogo da memória, tabuada, lego, etc.) (atividade lúdica);
✓
01 rolo de fita larga escura/gomada nº18 mm x 50m (atividades/artes);
✓
01 bloco formato A4, 140g/m² branco ou colorido (atividades/artes)
✓
01 pote grande de tinta guache (atividades/artes);
✓
01 pote grande de tinta de tecido (confecção de lembrança)
✓
01 pincel para pintura - nº 10 (atividades/artes)
✓
01 bloco colorido A3 – 120g/m² (artes)
✓
02 blocos formato A3, 140g/m², branco para desenho (artes);
✓
01 espiral para encadernação (atividades);
✓
01 folha de papel panamá (a mais fina) (artes);
✓
01 metro de algodão cru (confecção de lembrança);
✓
01 sacola ecobag 100% algodão cru 35x40cm (confecção de lembrança).
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OBSERVAÇÃO:
Início das aulas: 31/01/2022.
A entrega de material deverá ser feita nos dias 27/01/22 e 28/01/22, nos horários de 8h às 12h (para o
turno matutino) e 14h às 18h (para o turno vespertino). ENTREGA NO PERÍODO EM QUE O ESTUDANTE
ESTÁ MATRICULADO.
Caso opte pelo pagamento da taxa, será 1 parcela de R$180,00 (cento e oitenta reais).
Os materiais deverão ser identificados com o nome da criança (exceto folhas).

