
 

 

 

 

 

Lista de Material – Ampliado / Integral 4 – 2021 
Alunos do 3º e 4º ano – Ensino Fundamental 1 

 
⇒Todos os materiais deverão estar identificados com o nome da criança.  

QUEM QUISER PODERÁ REAPROVEITAR ALGUNS MATERIAIS DO ANO ANTERIOR, QUE ESTÃO EM CONDIÇÕES DE USO. 

 

  O mesmo penal/estojo utilizado no regular (ficará na 

mochila) 

  1 caderno de 96 folhas grande 

   1 bloco colorido Criativo A4, 80g/m2 

   1 bloco de papel canson A3 

   1 cola branca grande (90g) 

  1 caixa de cola colorida (6 cores) 

  1 pote de massinha de modelar grande ou caixa de 

massinha com cores sortidas (+kit forminhas)  

  2 gibis 

  1 estojo de canetinha hidrocor - 6 unidades 

   1 caneta de retro  

 2 revistas de qualidade para recorte, cuidado com as 

imagens inapropriadas (pode ser usada) Sugestões: Crescer, 

Globo Rural, Casa e construção, Mundo estranho... 

   1 livro de Literatura Infanto-Juvenil 

 

⇒ 1 Kit para descanso (1 travesseiro pequeno, 1 

fronha, um lençol de solteiro com elástico, uma 

manta para o inverno) Obs.: Este kit deverá ser 

enviado todo identificado e dentro de uma sacola 

retornável.  Será enviado para casa, nas sextas-

feiras, para ser lavado e retornar nas segundas-

feiras. 

 

⇒Material para ser mantido dentro da mochila: 

  1 calçado de acordo com o clima  

 1 repelente  

 1 protetor solar  

 1 Nécessaire contendo: 1 escova dental com 

protetor e 1 creme dental (reposto conforme 

necessidade). 

 
 

Observações: 
⇒ Atividades recreativas* do Sagrada Ampliado (Integral): 12/01 a 05/02/2021. 

Horário: das 7h30min às 18h30min. 

Obs.: As inscrições para o período de atividades recreativas no Sagrada Ampliado (Integral) deverão ser efetuadas no 

ato da matrícula na secretaria ou pelo telefone (47) 3057-8364, com as recepcionistas do Sagrada Ampliado. 

 

⇒Entrega do material* do Sagrada Ampliado (Integral): 11 de janeiro de 2021 (segunda-feira), na reunião de pais e/ou 

responsáveis. 

 

⇒ Reunião de Pais e/ou Responsáveis:* 
Dia: 11/01/2021 (segunda-feira) – 19h às 20h (Nas salas do prédio do Sagrada Ampliado). 
Pede-se a compreensão dos pais e/ou responsáveis para NÃO TRAZER o(a) aluno(a) no momento da reunião. 
 
* Pedimos a atenção dos senhores pais e/ou responsáveis quanto às informações acima (em nossas redes sociais e 
Central do Aluno e Responsável), que poderão sofrer alteração de acordo com o cenário da pandemia da COVID-19. 
 

Em caso de dúvidas, favor entrar em contato com a Secretaria do Colégio. 
Cordiais saudações, 

Irmã Ana Besel. 
Diretora 


