COLÉGIO SINODAL TIRADENTES
Transformando sonhos em possibilidades

Lista de Materiais 2021 / 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)
Rolo de papel higiênico para limpar pincel e pote pequeno para água (ex: pote de margarina)
Camisetão velho para usar durante o trabalho com tinta para proteção do uniforme
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.

Informações Importantes:
 Uniformes: 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: Fone
3597-6389 e 3038-6389.Brechó de Uniformes: A partir do dia 25/01/2021 no Colégio.
Lanche e almoço: Opção de almoço e lanche na Cantina Bobsin, informações pelo contato: Carlos: 51 9 9162-3319 ou através
da secretaria.
Lista de materiais: Disponível no site e na secretaria do Colégio a partir do dia 01/12/2020.
Oficinas e demais atividades esportivas e culturais: As opções serão divulgadas no inicio do ano letivo.
Venda de livros da Solução Educacional Anglo 2021: Informação disponível na secretaria do Colégio a partir do dia
01/12/2020.
Início do ano letivo: - 22/02: 2º ano EF ao Ensino Médio
- 23/02: Ed Infantil e 1º ano EF (Obs.: 22/02: reunião com pais da Ed. Infantil e 1º ano às 19h de forma
on-line).
Educação Infantil ao 5º ano: 13h15 às 17h30
6º Ano EF ao 9º ano EF: Segunda a quarta-feira das 7h10 às 12h30 – quinta e sexta-feira das 7h10 às 11h40.
Ensino Médio: Segunda-feira a tarde: Educação Física e Sexta-feira a tarde: Iniciação Científica (horários a confirmar com o
professor)
1ª série - Turma 211: 7h10 às 12h30 (segunda a sexta-feira)
2ª série - Turma 221: 7h10 às 12h30 (segunda a sexta-feira)
3ª série - Turma 231: 7h10 às 12h30 Segunda, quarta e sexta e 7h10 às 11h40 terça e quinta.
Turno Oposto: 7h às 13h15 (para alunos da Educação Infantil ao 5º Ano Ensino Fundamental)
Contatos: Fone: (51) 3038-1828 ou (51) 3597-1237

sinodaltiradentes.com.br

E-mail: secretaria@sinodaltiradentes.com.br

@sinodaltiradentes

facebook.com/cstiradentes

