Escola Siena – Aprendizado que transforma!
Mantenedor: Siena Escola de Negócios Ltda ME
Avenida José Martins Rato, n° 561, Bairro de Fátima – Serra/ES.
CEP: 29.160-790. Tel.: (27) 3064-2717 / (27) 9 9251-1092
escolasiena.com.br

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2021 – GRUPO V
01

Caderno de desenho grande de 96 folhas, com capa dura, 150 g/m2.

01

Caderno meia pauta 96 folhas.
Porta-lápis com: 02 lápis 2B, 01 borrachas e 01 apontadores. (os itens devem ser repostos sempre que
necessário).

01
01

Caixa de massa de modelar com 12 cores.

01

Caixa de tinta guache com 06 cores.

01

Caixa de pintura aquarela 6 ou 12 cores.

01

Caixa de lápis de cor com 12 cores.

01

Caixa de giz de cera com 12 cores.

01

Caixa de caneta hidrocor lavável com 12 cores.

01

Revista para recorte (assuntos como turismo, ciências, entre outros).

02

Pincel de pintura redondo n° 6 e 12.

02

Pincel de pintura chato n° 6 e 12.

01

Cola branca de 90g.

01

Tesoura sem ponta.

01

Pacote de papel filipinho color dobradura A4 85g/m2.

01

Pote de areia cinética 280g cor variada.

01

Avental (temos um modelo de uniforme a venda na Vestimenta) ou camisa de adulto.

01

Garrafa de água para uso diário identificado com nome e turma.
Kit de pasta de dente, escova e toalha (os itens devem estar nomeados e ser repostos sempre que
necessário).

01

Os itens abaixo serão utilizados em projetos escolares ao longo do ano e solicitados via
agenda com 15 dias de antecedência
Livro de história infantil adequado à idade com letra de forma, aproximadamente 10 páginas. Será lido em
sala e realizadas trocas entre os alunos.
Brinquedo pedagógico (alfabeto móvel).
Caixa de blocos de madeira com formato geométrico (50 a 70 peças).
Folhas de EVA.
Palitos de picolé de madeira.
Papel crepom.
Botões.
Papel de seda.
Acessório de fantasia.
Folha de Cartolina dupla face.
Barbante, corda ou Fita.
Sementes, grãos e folhas.
Escova de cabelo, meia, sapato e roupas.
Instrumentos de brinquedo.
Papelão.
Objetos de plástico, papelão e lata para serem reciclados.
Tela para pintura.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
- A comunicação Escola x Família, Professores X Família se dará por meio da agenda eletrônica (Aplicativo
Escola Siena).
- A Escola também disponibilizará a Agenda ELEVA 2021 (agenda física) no valor de R$ 15,00 (quinze reais),
para pagamento em dinheiro no setor financeiro da Escola.
- Para a Primeira semana de aula, enviar na mochila apenas: caderno de desenho, estojo, lápis de cor,
massinha, lanche e itens de higiene. Os demais itens serão solicitados semanalmente.
- Todo o material escolar individual deverá ser identificado com o nome do(a) aluno(a), inclusive o uniforme.
E, devem ser repostos sempre que necessário.
- Recomendamos o uso de lancheira térmica e identificação com nome e turma.
- Recomendamos uma troca de uniforme dentro da mochila.
- Em 2021 continuaremos apoiando instituições filantrópicas por meio do empreendedorismo.
- Todos os outros materiais administrativos de apoio às aulas e que estão na lista do Procon-ES, são custeados
integralmente pela Escola Siena, atendendo à Legislação pertinente.
- Seguindo o protocolo sanitário, não teremos material coletivo e o uso de máscara continua obrigatório.
- Em caso de dúvida sobre algum material, entre em contato com nosso setor pedagógico para mais
esclarecimentos.
- Início das aulas: 04/02/2021.

PREVISÃO DE OUTRAS TAXAS E GASTOS
Poderão ser solicitados ao longo do ano: alimentos para realização de trabalhos ou práticas culinárias;
objetos, embalagens ou rótulos para projetos pedagógicos e atividades em sala de aula; e outros conforme
provisionado abaixo:
Mês

Atividade

Mês

Atividade

Março

Dia da Família

Setembro

EXPONECS

Junho

Encontro Cultural

Outubro

Feira de Ciências

Maio/Julho

Visitas Pedagógicas

Novembro

Projeto Identidade

Dezembro

FORMATURA
Celebração da Paz

Agosto

JINS

