
 

 

 

 

Lista de Materiais 2022 / 5º ano EF 

• 01 caderno grande de 10 matérias 

• 01 caderno de partituras e 1 pasta preta para musicalização 

• 01 classificador com 10 plásticos       

• 06 cores de tinta acrílica (escolher as cores) 

• 01 tubo de cola – 110g, 01 tubo de cola colorida, 02 lápis de escrever   

• 02 canetas: azul ou preta, 01 caneta esferográfica colorida, 01 caneta marca texto  

• 01 borracha, 01 apontador, 01 tesoura, 01 régua de 30cm 

• 01 caixa de lápis de cor, 01 caixa de giz de cera, 01 conjunto de caneta hidrocor  

• 02 Pincéis: nº02 e nº20 (ponta chata) 

• 50 folhas de desenho A4 gramatura 120g m²   

• 01 bloco de folha A3 para desenho  e 1 pasta para as folhas A3 

• 50 folhas A4 de cores vivas e variadas (sugestão: Canson)  

 01 bloco com folhas timbradas do Colégio (adquirido na secretaria)  

 01 flauta doce soprano BARROCA ou escaleta (sugestão: Palácio da Música - (51) 3594-4433 ou Toda  Música - (51) 
3066-1150). 

 Pote pequeno para água (ex: pote de margarina) 

• Minidicionário de Língua Portuguesa (sugestão: Luft / Ática) 

• Livro de Inglês: Kids’ Web 5 – 3rd Edition – 3ª edição. Editora Richmond 
 

Livros de Literatura: 

 
Material Anglo 

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 ,  Malhas 
Demétrio: Fone 3597-6389 e 3038-6389. O Brechó de Uniformes estará disponível a partir do dia 24/01/2022 na 
Biblioteca do Colégio. Todas as peças devem ser identificadas. 

 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 09/12/2021. 

 Oficinas esportivas e culturais e demais atividades eletivas : As opções  e horários serão divulgados no inicio 

do ano letivo. 

 Matrículas para o Turno Oposto de 10 a 17/12/2021 exclusivamente na secretaria do Colégio. As matrículas 

realizadas até dia 17/12/2021 garantem sua vaga para o projeto de férias de verão nos turnos da manhã e tarde 

sem custo adcional. Maiores informações na secretaria. 

 Projeto de férias: Inscrições de 10 a 17/12 e 10 à 17/01 exclusivamente na secretaria do Colégio. 

 Início do Ano letivo e Turno Oposto:  Dia 21 de fevereiro de 2022.  

 

Horários: 
Educação Infantil ao 5º ano: 13h15 às 17h30 

Turno Oposto Tirinha Kids One e Kids Plus : 7h às 13h (para alunos da Educação Infantil ao 5º ano EF 
 

 
Contatos: Fone: (51) 3038-1828 ou (51) 3597-1237       E-mail: secretaria@sinodaltiradentes.com.br 

sinodaltiradentes.com.br        @sinodaltiradentes      facebook.com/cstiradentes/ 

No 1º Trimestre será o livro – Só Antônio – Márcia Funke Dieter – a ser adquirido na própria escola no decorrer 
do mês de março. 
Os livros para o 2º e 3º Trimestre serão escolhidos no decorrer do ano, sendo 1 do próprio acervo da Biblioteca do 
Colégio. 

A venda de livros da Solução Educacional Anglo 2022 são realizadas  exclusivamente no Colégio nas seguintes 
datas e opções de pagamento: 

 13 a 17 de dezembro: até 10 parcelas no cartão de crédito, até 7 parcelas  no boleto da mensalidade do 

Colégio (sob análise do setor financeiro) ou pagamento a vista com desconto. 

 10 a 14 de janeiro: até 9 parcelas  no cartão de crédito, até 6 parcelas  no boleto da mensalidade do 
Colégio (sob análise do setor financeiro) ou pagamento a vista com desconto. 

Valores diretamente na secretaria ou através do telefone: 3038-1828. 

mailto:secretaria@sinodaltiradentes.com.br

