
 

          COLÉGIO SINODAL TIRADENTES 

        Transformando sonhos em possibilidades 

Lista de Materiais 2020 / Turno Oposto   

 100 folhas de ofício 

 100 folhas de desenho A4 gramatura 120g m²  

  50 folhas coloridas (sugestão: papel Canson) 

  01 pincel com ponta chata nº 12 

  01 tubo de cola branca (500ml) 

  01 caixa de massa de modelar (sugestão: Corfix ou Acrilex) 

  01 paninho para limpar o pincel, pote pequeno para água (ex.: pote de margarina) 

  01 camisetão velho para proteger a roupa em atividades de pintura 

  01 pote de tinta têmpera grande ( escolher a cor) 

  01 estojo com escova de dentes e creme dental  

  01 kit de cola colorida 

  01 papel crepom  

  01 folha de E.V.A. 

  01 pacote de palito de picolé ou palito de churrasquinho 

 Os alunos devem trazer diariamente um estojo com lápis de cor, borracha, cola e tesoura. 

Os alunos da educação infantil poderão utilizar estes itens de sua caixa de materiais que ficam 

na sala de aula. 

Informações importantes: 
 
 Todo o material deve ser identificado e entregue para a professora no primeiro dia de aula. 

 O uso do uniforme é obrigatório em todas as atividades escolares. Sua modelagem segue 

um padrão, sendo confeccionado oficialmente pelas seguintes autorizadas:  SM Uniformes: 

98154-7955 c/ Neila e  Malhas Demétrio: 3597-6389. Todas as peças devem ser 

identificadas.   

 Brechó de Uniformes disponível a partir de 27 de janeiro, das 13h30min às 17 horas na 

Biblioteca. 

 Agenda escolar será entregue no início do ano letivo sendo material de uso diário obrigatório. 

 Turno Oposto - Ed. Infantil ao 5º ano: Horário das 7h às 13h15.  Vagas limitadas com 

inscrições até dia dia 23 de janeiro. As atividades iniciam no dia 27 de janeiro. No período 

de recesso de inverno, seguirão com atividade normal. Maiores informações na secretaria. 

 Contatos: Fone: 3038-1828 ou 3597-1237 / e-mail: secretaria@sinodaltiradentes.com.br  

  sinodaltiradentes.com.br        @sinodaltiradentes      facebook.com/cstiradentes/  
                                                                  (curte lá ; ) 


